
03 UVODNIK 

- Izzivi novega vsakdana  

04 PREDSTAVLJAMO VAM 

- Dan Civilne zaščite 

- DiMaND – Disaster Management Network in the Danube Region           

- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 

- Gasilstvo v Wuhanu 

- 10. obletnica jedrske katastrofe v elektrarni Fukošima 

- Kot bi bil konec maja – tako toplo februarja v Sloveniji ni bilo še nikoli 

- Gasilstvo in filatelija 

18 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU  

- Smrtne žrtve v prometu v letu 2020 

- Požar stanovanjske hiše 

- Zagorelo na avtoodpadu v Ljubljani 

- Mozirska koča zgorela do tal  

- Intervenciji v Pomurju: Na bencinskem servisu MOL uhajal LPG, Odvržen cigaretni ogorek 

povzročil požar 

- Intervenciji reševanja živali: Pomoč ujeti sovi, Reševanje onemoglega psa 

- Po svetu: Eksplozija avtocistern, V nesreči umrlo 13 ljudi, Požar na gasilski postaji, 

Triintrideset požarov v enem tednu, Gozdni požari v Argentini, Požar stolpnice, V požaru v 

tovarni oblačil v Egiptu najmanj 20 mrtvih  

26 ZGODILO SE JE – V FEBRUARJU 

28 Z EVROPSKIMI SREDSTVI NAD IZZIVE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

- Informiranje in ozaveščanje ter zgodnje alarmiranje ob poplavah    

30 GASILSKA VOZILA 

- Novo vozilo V KGZ Ravne – HTV Volkswagen Amarok z odstranljivim modulom                

- Kultni delavski avtomobil »Katrca« praznuje šestdesetletnico 

34 GASILSKO ORODJE IN OPREMA 

- Gasilske armature, cevi in pribor – 23. del 

- Hidravlika v gasilstvu (3. del) 

- Tehnologija prevoza gasilske opreme s pomočjo logističnih vozičkov 

42 POKLICNO GASILSTVO  

- Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec 

- Usposabljanje za ravnanje z vozili na električni pogon v Poklicni gasilski enoti Nova Gorica 

46 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE 

- Prometne nesreče osebnih vozil – raztegovanje vozila s pomočjo verig   

- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 38. del  

- Kako načrtovati učinkovit interni program usposabljanja v gasilski enoti? (4. del) 

- Umetna inteligenca in napovedovanje intervencij – 2. del 

- Espin  

60 POŽARNA PREVENTIVA 

- Sežiganje rastlinskih odpadkov v naravi 

- Umrli med kurjenjem v naravi 

  



 

61 STROKOVNE ZANIMIVOSTI 

- Operativni priročnik za delo s sistemi brezpilotnih zrakoplovov  

- Odnosi z javnostjo v gasilstvu – 8. del 

66 DELO IN VARNOST 

- Klinična vadba – možnost za odpravljanje posledic koronavirusne bolezni  

70 INTERVJU MESECA 

- PGD Slovenske Konjice ima dva dragulja – poleg operative tudi gasilski muzej 

74 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ 

- Pomoč Petrinji z okolico 

- GZ Lendava in Domžale pomagali Petrinji in Glini 

- Pomoč Višnji Gori 

76 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 

78 HVALA, TOVARIŠI 

79 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI 

- Trojiški gasilci ponosni na dediščino 

- Iz spominov prve vaditeljice ženske ekipe 

80 UTRINKI 

- ZOOM in gasilke 

- Oskarjeve »bombice« 

80 MLADI GASILEC 

- Posvet gasilskih mladinskih mentorjev 

82 NAGRADNA KRIŽANKA    

 

 


