03 UVODNIK
- Kar smo včeraj misili, da je nemogoče, je danes realnost
04 PREDSTAVLJAMO VAM
- Virusna paraliza sveta ali COVID-19
- 30 let od »Slovenije pod vodo«
- Log pod Mangartom – 20 let kasneje
- Zajela nas bo najhladnejša zima v zadnjih štirih letih
- Gasilstvo in filatelija
16 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU
- Eksplozija plinske jeklenke in požar
- Požar stanovanjske hiše v naselju Mlaka pri Kranju
- Zdrs planinca na poti Planica-Ciprnik
- Retje nad Trbovljami – reševanje ponesrečenke
- Miklavževo jutro v znamenju poplav na Obalno-kraškem območju – Poplave v občini Piran
- Po svetu: Sezona požarov v ZDA se nadaljuje, Močan potres v Grčiji in Turčiji, Prevrnitev
vozila z dušikovo kislino, Skulptura preprečila najhujše, Požar odlagališča pnevmatik na
Poljskem, »Sneženje« na gasilski postaji, Zagorelo letalo, v katerem je bila restavracija,
Neurje v Italiji in na Hrvaškem, Požar tovarne na Kitajskem,
26 ZGODILO SE JE – V OKTOBRU IN NOVEMBRU
28 GASILSKA VOZILA
- Avtolestev L 424 – XS 3.0
- Pionir med slovenskimi gasilskimi vozili – stiški Pionir PI 561
34 GASILSKO ORODJE IN OPREMA
- Gasilske armature, cevi in pribor – 20. del
36 POKLICNO GASILSTVO
- Delo Gasilske šole v drugem polletju 2020
- Razkuževanje objektov s strani gasilskih enot širšega pomena
40 INTERVJU MESECA
- Milan Dubravac na čelu CTIF
44 POŽARNA PREVENTIVA
- Nasvet, vreden »Oskarja« – Zabavna pirotehnika je lahko nevarna, Petarde so hudobna stvar
46 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE
- Prometne nesreče osebnih vozil – konstrukcija vozil in pasivna varnost
- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 35. del
- Povečajmo varnost in učinkovitost usposabljanj
- Kako načrtovati učinkovit interni program usposabljanja v gasilski enoti?
- Intervencije in energija gasilca – 1. del
62 STROKOVNE ZANIMIVOSTI
- Načrtovanje nasledstvenega kadrovanja v gasilski organizaciji – 2. del
- Odnosi z javnostjo v gasilstvu – 5. del
- Tragedija v Kaprunu 20 let pozneje
- Zgodovina zaščitne maske
74 DELO IN VARNOST
- Duševno in fizično zdravje z roko v roki

76 JUBILEJI DRUŠTEV IN ZVEZ
- 140 let PGD Postojna
- Veržejski gasilci ob jubilejnem praznovanju obnovili gasilski dom
- 70 let PGD Ožbalt
79 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ
- 30 let PGD Gorenje pri Zrečah
- Deset let uspešnega dela GZ Turnišče
- Muzej gasilstva Dravinjske doline praznuje 20-letnico delovanja
- Aktivnosti s Ptujskega
- soboški gasilci tudi letos s polno paro
- Gasilci PGD Smolnik inovativni pri požarni preventivi
- Gasilska kri rešuje življenja
83 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
88 HVALA, TOVARIŠI
69 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI
- Spominske in obletne razglednice
- Koledarji
- Drobec iz gasilske zgodovine
94 UTRINKI
- Oskarjeve »bombice«
- Mesec varstva pred požari z najmlajšimi v Spodnji Kungoti
96 OBVESTILA IN AKTUALNOSTI
- Pred koncem leta znova aktivnosti za pridobitev dohodnine preko E-donacij
- Korona preprečila zasedanje Komisije in delovne skupnosti za Gasilsko zgodovino pri CTIF
98 NAGRADNA KRIŽANKA

