INTERVENCIJE PGD KOZJE - 2017
(8 INTERVENCIJ)
OŽIVLJANJE NEODZIVNE OSEBE
5.1.2017
Po 22. uri smo v Ješovcu pri Kozjem gasilci PGD Kozje s pomočjo defibrilatorja izvajali
reanimacijo neodzivne osebe do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Šmarje pri
Jelšah. Kljub oživljanju je oseba žal umrla.
DIMNIŠKI POŽAR
11.1.2017
Ob 14.28 smo v naselju Poklek pri Podsredi v občini Kozje posredovali gasilci PGD Podsreda
in Kozje, kjer so zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekt. Požar smo pogasili, prostore
prezračili ter jih pregledali s termo kamero.
POŽARI V STANOVANJSKIH STAVBAH
21.1.2017
Ob 19.18 je v Gubnem, občina Kozje, zaradi pregretja dimnika zagorelo ostrešje na
stanovanjski hiši. Požar smo pogasili gasilci iz PGD Kozje in Pilštanj-Lesično-Zagorje. Ogenj
je poškodoval približno 15 kvadratnih metrov ostrešja.

POŽARI NA GOZDNIH IN GRMOVNIH POVRŠINAH
28.3.2017
Ob 20.10 je v Lesičnem, občina Kozje, prišlo do požara v mešanem gozdu. Posredovali smo
gasilci PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje in PGD Kozje, ki smo požar na površini približno 1500
kvadratnih metrov omejili in pogasili.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ
1.5.2017 19:00
Ob 19. uri so v Kozjem gasilci PGD Kozje v prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli
vrata stanovanja, kjer so našli mrtvo osebo.

NESREČE V CESTNEM PROMETU
2.6.2017 6:34
Ob 6:34 se je v kraju Vojsko, občina Kozje pripetila prometna nesreča z naletom tovornega in
osebnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo odpeljali v SB
Brežice. Gasilci PGE Krško, PGD Steklarna Rogaška Slatina, Kozje in Podsreda so kraj
zavarovali in s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, pomagali reševalcem ter
počistili cestišče z upojnimi sredstvi.
TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ
2.9.2017 17:55
V Kozjem je blato na cesti oviralo promet, gasilci PGD Kozje so cesto zavarovali in jo
očistili.
POŽARI V OBJEKTIH
28.10.2017 19:50
Požar gospodarskega poslopja v Vrenski gorci, aktivirani smo bili PGD Kozje in PGD Buče,
požar je bil ob prihodu gasilcev že pogašen.

