
03 UVODNIK 

- Prostovoljni gasilci ste temelj sistema zaščite in reševanja   

04 GASILSKA OLIMPIJADA CELJE 2022 

- Odštevamo dneve do velikega gasilskega dogodka 

- »Špartanska pot« za mesto v slovenski reprezentanci 

- 150 let gasilstva v Celju in priprave na gasilsko olimpijado  

- Stari grad Celje, najbolj obiskana turistična točka knežjega mesta 

 

08 PREDSTAVLJAMO VAM 

- 1. marec – dan Civilne zaščite 

- Obisk vodstva Gasilske zveze Slovenije in predstavnikov Izvršnega odbora CTIF pri 

evropskem komisarju za krizno upravljanje 

- Pošta Slovenije podprla Gasilsko olimpijado Celje 2022 

- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 

- Podnebne značilnosti februarja 2022 

- Vojna v Ukrajini 

- Gasilstvo in filatelija 

18 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU  

- Požar gospodarskega poslopja v Besnici 

- Požar lesene montažne hiše v gradnji  

- Požar v naravi v naselju Šklendrovec v občini Zagorje ob Savi 

- Februarja izbruhnila dva večja požara ladij 

- Po svetu: Požar večstanovanjskega objekta, Požar mlinskega kompleksa, Vremenski satelit, 

ki lahko opazi požare, Požar v kampu, Požar v garažni hiši, Požari v naravi v Južni Koreji, 

Požari v naravi na Floridi, V nesreči umrlo devet oseb   

32 ZGODILO SE JE – V FEBRUARJU 2021 

34 GASILSKA VOZILA 

- Kombiniran delovni stroj             

36 GASILSKO ORODJE IN OPREMA 

- Gasilske armature, cevi in pribor – 32. del 

- Hidravlika v gasilstvu (13. del) 

42 POKLICNO GASILSTVO 

- 100 nasvetov za 100 let Gasilske brigade Ljubljana 

- Potek usposabljanja za pridobitev poklica gasilec  

46 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE 

- Prometne nesreče kombijev – 1. del 

- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 48. del  

58 STROKOVNE ZANIMIVOSTI 

- Brezpilotniki odlična dopolnitev delu s helikopterjem 

60 POŽARNA PREVENTIVA 

- Ko zagori obleka na človeku in kajenje v postelji 



51 DELO IN VARNOST 

- Cepljenje proti klopnemu meningitisu 

64 JUBILEJI DRUŠTEV IN ZVEZ 

- 130-letnica PGD Libeliče (1891–2021) 

- Jubilejno leto PGD Topolšica  

66 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ 

- Usposabljanje za reševanje iz avtobusa 

- Na Gorenjskem bogatejši za nove nižje gasilske častnike 

- Gasilska vaja v Termah Banovci 

- PGD Šalovci bogatejši za sodobnejše gasilsko vozilo   

68 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 

70 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI 

- Marec skozi zgodovino 

- Dvokolesna lesena gasilska brentača (1930)      

72 UTRINKI 

- V slogi je moč 

- Kurenti med gasilce prinesli pomlad in vedrino 

 

73 OBVESTILA IN AKTUALNOSTI 

- Z novim davčnim ukrepom izboljšan status gasilca 

74 NAGRADNA KRIŽANKA    

 

 

 


