03 UVODNIK
- Kljub zahtevnim razmeram smo optimistični
04 PREDSTAVLJAMO VAM
- Slavnostni Plenum Gasilske zveze Slovenije
- Temeljni kamen za izgradnjo regijskega poligona
- Podpis sporazuma za skupno črpanje sredstev na področju zaščite in reševanja
- Virusna paraliza sveta ali COVID-19
- Gasilstvo in filatelija
16 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU
- Nesreča pri skakalnicah v Dolenjih Lazih
- Sočasni dogodki na avtocesti so stalnica
- Tragična prometna nesreča med Trebnjim in Novim mestom
- Najhujše prometne nesreče v zgodovini Slovenije
- Zaradi puščanja plina eksplozija in požar
- Na zapuščenem avtoodpadu zagorelo kar dvakrat
- Požar v prostorih nekdanjega Javorja v Postojni
- Nočna požara na prometnih sredstvih
- Avgustovske nevihte in neurja s točo: Neurje z orkanskim vetrom in točo v sevniški občini,
Neurje konec avgusta pustošilo na Ptujskem in Ormoškem
- Požar nad Dolgo Poljano
- Reševanje –Mali Jalovec
- Med dopustom priskočili na pomoč pri gašenju požara
- Po svetu: Nesreča gasilskega letala med gašenjem požara, V požaru umrlo 11 ljudi, Iztirjenje
vlaka, V strmoglavljenju helikopterja umrl pilot-gasilec, Na reliju se je zaletel v gasilska
vozila, V neurjih po svetu več mrtvih, Požar stanovanjskega bloka, Požar skladišča v Italiji,
Gozdni požari v Kaliforniji in drugih državah ZDA
38 ZGODILO SE JE – V AVGUSTU
39 GASILSKA VOZILA
- Večje poveljniško vozilo PV-2
- Gasilsko vozilo industrijske gasilske enote
44 GASILSKO ORODJE IN OPREMA
- Gasilske armature, cevi in pribor – 18. del
46 POKLICNO GASILSTVO
- Razpis za usposabljanje za pridobitev poklica gasilec
47 POŽARNA PREVENTIVA
- Oktober – mesec požarne varnosti, Se sezona požarov ne bo nikoli končala?
52 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE
- Poleti nemoteno potekalo izobraževanje gasilcev
- Prometne nesreče osebnih vozil – začetne odprtine oziroma prvi pristopi
- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 33. del
- INTERREG V-A ITA – SLO »CROSSIT SAFER« v občini Postojna
- Intenzivni tečaj varne vožnje intervencijskih vozil GZ Ljubljana

- Gorska reševalna zveza in Slovenska vojska izvedli vajo reševanja v gorah
- Izobraževanje skozi zabavo – 5. del
66 STROKOVNE ZANIMIVOSTI
- Eksplozija amonijevega nitrata v Bejrutu
- Odnosi z javnostjo v gasilstvu – 3. del
74 JUBILEJI DRUŠTEV IN ZVEZ
- 140 let PGD Rogaška Slatina
75 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ
- Oplotnica bogatejša za novo avtocisterno, »Korona« dan gasilca GZ Ormož, »Dan gasilca –
dan solidarnosti« v občini Slovenske Konjice obeležen v korona razmerah, Dan odprtih vrat
Centra za zaščito in reševanje Lendava, Uspešno izveden »Tehnično-reševalni dan Dobračeva
2020« , Izjemne zgodbe, ki jih pišejo gasilci v GZ Majšperk
80 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
82 HVALA, TOVARIŠI
83 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI
- Neobhodno potrebne tiskovine in oprava za gasilska društva
84 MLADI GASILEC
- Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije na strokovni ekskurziji, Vikend z gasilsko mladino
PGD Okonina, Mladi gasilci letovali na Debelem Rtiču, Poučno poletno druženje mladih
gasilcev PGD Sela, 3. tabor gasilske mladine PGD Tržec, pestro na Osterčevem trgu v
Veržeju
87 UTRINKI
- Oskarjeve »bombice«, Braslovški gasilci z akcijo »S kolesom do novega vozila«, Veselo v
PGD Benedikt, Najstarejši gasilec GZ Grad
90 NAGRADNA KRIŽANKA

