
03 UVODNIK 

- Kljub »koroni« gledamo v letošnje leto z optimizmom  

04 PREDSTAVLJAMO VAM 

- Sodelovanje gasilcev in Policije bo aktivno tudi v letu 2021 

- Pripravljenost na potres 

- Najmočnejši potresi po svetu, v Evropi in Sloveniji 

- Pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra Civilne zaščite 

- Evropski dan številke 112 

- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 

- Kako nizko se lahko spustijo temperature v naših mrzliščih? 

- Če hočeš tudi v zrelih letih gasit, s vključi v Program Svit  

- Gasilstvo in filatelija 

18 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU  

- Padec dečka v ribnik, utopitev in reanimacija 

- Požar stanovanjskih objektov v Trenti in Bovcu  

- Požar v starem mestnem jedru Višnje Gore 

- Eksplozija na Lancovem pri Radovljici 

- Požar trgovsko-gostinskega objekta v Čirčah 

- Po svetu: Nagrada za najboljšo fotografijo, Eksplozija v Madridu, Prometna nesreča mini 

avtobusa, Med preiskovanjem skladišča umrli trije gasilci, Požari v Avstraliji, Tudi v New 

Yorku veliko poškodovanih gasilcev       

30 ZGODILO SE JE – V JANUARJU 

32 Z EVROPSKIMI SREDSTVI NAD IZZIVE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

- Tuje prakse pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev na področju, zaščite, reševanja in 

pomoči    

36 GASILSKA VOZILA 

- Tehnično reševalno vozilo z dvigalom 

- Gasilsko vozilo s cisterno za vožnjo po cesti in železnici 

40 GASILSKO ORODJE IN OPREMA 

- Gasilske armature, cevi in pribor – 22. del 

- Hidravlika v gasilstvu (2. del) 

- Motorna verižna žaga praznuje okoli 100 let 

46 POKLICNO GASILSTVO  

- Usposabljanje 28. generacije poklicnih gasilcev 

- Gasilci spoznavali letalo Pilatus PC-9M Hudournik 

50 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE 

- Prometne nesreče osebnih vozil – raztegovanje vozila  

- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 37. del  

- Kako načrtovati učinkovit interni program usposabljanja v gasilski enoti? (3. del) 

- Umetna inteligenca in napovedovanje intervencij – 1. del 

- Ko se čas ustavi  

 

64 STROKOVNE ZANIMIVOSTI  

- Oblike vodenja gasilske organizacije v Sloveniji in tujini 

- Odnosi z javnostjo v gasilstvu – 7. del 

 



70 DELO IN VARNOST 

- Odgovornost delodajalca zaradi okužbe na delovnem mestu 

72 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ 

- Gasilci na pomoč prizadeti Veliki Gorici 

- Pomoč drugim ne pozna meja 

- Humana gesta iz slovenskega severa porušeni Petrinji 

- Predsednik države obiskal Regijski štab Civilne zaščite za Pomurje 

- Muzej.1925  

- PGD Tešanovci podarilo zaščitne maske vsem gospodinjstvom v kraju 

75 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 

78 HVALA, TOVARIŠI 

79 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI 

- Malteški križ v gasilskih insignijah 

80 MLADI GASILEC 

- VIVO.19 

- Mladi na virtualnih zborih  

82 NAGRADNA KRIŽANKA    

 

 


