
                               INTERVENCIJE PGD TREBNJE  2005 
 

15.01.2005  
Ob 18.02 je gorela trava ob cesti Trebnje–Štefan v Trebnjem. Požar na površini 300 
kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Trebnje. 
 
28.1.2005 
Ob 5.45 je na prehodu ceste čez progo pri kraju Zabrdje, občina Trebnje, potniški vlak trčil 
v osebno vozilo. Aktivirani so bili gasilci PGD Trebnje in reševalci ZD Trebnje. Voznica 
osebnega vozila je na kraju nesreče umrla, poškodovanih v vlaku ni bilo. Gasilci so  
razrezali pločevino, odklopili akumulator, razsvetljevali mesto nesreče in pomagali pri 
sanaciji nesreče. 
 
04.02.2005 
Ob 14.17 je v naselju Rožemberk v občini Trebnje voznik traktorja zapeljal s ceste in se 
prevrnil v potok Globaščica. Pri tem se je traktor vnel. Požar so pogasili gasilci PGD 
Šentrupert in Trebnje, odstranili vozilo iz potoka in popivnali manjši oljni madež. Voznik 
traktorja se je v nesreči lažje telesno poškodoval. 
 
Ob 23.31 je na Medvedjeku v občini Trebnje ogenj zajel zadnjo desno gumo na avtobusu. 
Še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje je voznik ob pomoči mimovozečih ogenj delno 
pogasil. Gasilci so gumo pogasili do konca, pregledali podvozje in pomagali pri postavitvi 
prometne signalizacije. V času požara je bil v avtobusu samo voznik. 
 
12.03.2005 
Ob 19.01 je na avtocesti Novo mesto–Ljubljana pri kraju Bič v občini Trebnje osebno 
vozilo zapeljalo v odbojno ograjo, polomilo označevalne table in se prevrnilo na streho. Za 
hudo telesno poškodovano osebo so poskrbeli reševalci ZD Trebnje. Gasilci PGD Trebnje 
so odklopili akumulator na vozilu, sanirali vozišče in osvetljevali kraj nesreče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17.3.2005  
Ob 14.30 so gasilci PGD Trebnje in reševalci ZD Trebnje Posredovali pri prometni nesreči 
pri kraju Stan, občina Trebnje. Osebno vozilo se je s ceste prevrnilo 70 metrov v globel 
obstalo na strehi. Gasilci in reševalci so iz vozila rešili poškodovanega voznika, ga prenesli 
po brežini do reševalnega vozila. Reševalci so voznika odpeljali na zdravljenje v novomeško 
bolnišnico. Gasilci so vozilo potegnili iz globeli na cesto in odklopili akumulator.  
 

 
 
20.03.2005 
Ob 6.38 sta v bližini Rakovnika pri Šentrupertu v občini Trebnje trčila osebno vozilo in 
tovornjak s priklopnikom. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so s tehničnim posegom 
rešili ukleščene osebe in počistili cestišče. V nesreči sta dve osebi izgubili življenje, eno pa so 
reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico. 

 
 
 



29.03.2005 
Ob 20.57 je pri Biču v občini Trebnje na avtocesti ob oplazenju osebnega vozila voznik 
izgubil oblast nad tovornjakom. Tovorno vozilo je prebilo varnostno ograjo in obstalo na 
nasprotnem voznem pasu, kjer so vanj trčila še tri osebna vozila. Promet je bil proti 
Novemu mestu do 2.50 zaprt. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili 
akumulatorje ter poskrbeli za iztekajoče gorivo in sanirali cestišče, reševalci pa so lažje 
poškodovano osebo odpeljali na zdravljenje. 

 
 
 
Ob 22.35 je voznik z osebnim vozilom trčil pravilno označeno parkirano tovorno vozilo na 
avtocesti pri kraju Bič v občini Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so rešili ukleščenega voznika, 
ki pa je zaradi hudih poškodb tem podlegel na kraju nesreče. 

 
 
 
 



31.03.2005 
Ob 16.20 sta na Rimski cesti v Trebnjem trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so iz zvite 
pločevine rešili hudo poškodovano osebo, ki so jo reševalci odpeljali v KC Ljubljana. 

 
 
18.04. 2005 
Ob 9.24 je na cesti Ljubljana–Obrežje pri kraju Bič, občina Trebnje, voznik z osebnim 
vozilom zapeljal s ceste in prebil zaščitno ograjo.Gasilci PGD Trebnje so opravili tehnični 
pregled na vozilu in nudili pomoč reševalcem. 
 
26. 04. 2005 
Ob 0.06 je na Slakovi ulici v Trebnjah zagorelo v kletnih prostorih stanovanjskega bloka. 
Posredovali so gasilci GRC Novo mesto, PGD Trebnje in Ponikve, ki so skozi okno rešili še 
deset stanovalcev, pogasili požar in prezračili stopnišče, ki je bilo polno dima. V požaru 
nihče od stanovalcev ni bil poškodovan. Nekateri stanovalci bloka so morali noč preživeti 
pri sorodnikih. 
 
Ob 20.53 je prišlo do dimniškega požara na stanovanjski hiši v Gorenji Nemški vasi v 
občini Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so požar pogasili in očistili dimnik. 
 
30. 04. 2005 
Ob 13.59 je zapeljalo s cestišča osebno vozilo in obstalo v drevesu ob cesti v Stari Gori v 
občini Trebnje. Poškodovanega voznika so iz vozila rešili gasilci PGD Trebnje, reševalci 
NMP pa so ga prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 
 
Ob 16.28 je zagorelo gospodarsko poslopje velikosti 17 x 12 metrov v kraju Žubina v občini 
Trebnje. Kljub posredovanju gasilcev PGD Veliki Gaber, Šentlovrenc, Velika Loka, 
Zagorica in Trebnje je objekt v celoti zgorel, v njem pa tudi okoli 30 kubičnih metrov sena 
in puhalnik. Vzrok požara in višino gmotne škode še ugotavljajo pristojne službe. 
 
 
 



Ob 17.37 se je pri padcu poškodoval voznik motornega kolesa na cesti v Gorenji vasi pri 
Mirni v občini Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu 
poškodovanega voznika, ki so ga prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 
 
12. 05. 2005 
Ob 13.42 je pri kraju Dolenje Jesenice v občini Trebnje tovorno vozilo zapeljalo s ceste in se 
zaletelo v drevo. Pred prihodom gasilcev PGD Trebnje in reševalcev je poškodovani voznik 
zapustil kraj nesreče. Gasilci so odklopili akumulator in preverili, če iztekajo kakšne 
tekočine iz vozila. 
 
Ob 16.27 je prišlo do onesnaženja manjšega potoka ob Obrtniški ulici v Trebnjem. Gasilci 
PGD Trebnje so na gladino potoka postavili tri lovilce in 40 pivnikov. Vir onesnaženja s 
kurilnim oljem še ni znan. 
 

13. 05. 2005 
Ob 21.26 je prišlo do prometne nesreče pri kraju Zidani most v občini Trebnje. Voznik je z 
osebnim vozilom zapljal s ceste in se prevrnil na streho v jarek. Gasilci PGD Trebnje so s 
tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. 
 
17. 05. 2005 
Ob 13.10 je v kraju Pristavica pri Velikem Gabru v občini Trebnje prišlo do trčenja dveh 
osebnih vozil. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulatorja na vozilih, počistili razlite 
tekočine in odstranili vozila. Reševalci so poškodovana voznika odpeljali na zdravljenje. 
 
18. 05. 2005 
Nekaj po 11. uri je območje Dolenjske zajelo neurje z obilnimi padavinami. Zaradi 
zamašenih jaškov je meteorna voda zalila kletne prostore občinske stavbe na Golievem trgu 
v Trebnjem in Mokronogu. V Novem mestu je voda poplavila Podbevškovo ulico, kjer je 
zalilo tudi kletne prostore podjetja in stanovanjske hiše. Gasilci so črpali tudi vodo iz kleti 
stanovanjskega objekta na Šenjernejski ulici. 
 
Ob 21.50 je v kraju Dol pri Trebnjem v občini Trebnje prišlo do prometne nesreče z 
udeležbo dveh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so s tehničnim posegom 
iz vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatori in sanirali cesto. 
 
19.05.2005 
Ob 11.27 sta v kraju Dolenji Podboršt pri Trebnjem trčili osebno in kombinirano vozilo. 
Posredovali so gasilci PGD Trebnje in reševalci, ki so poškodovani osebi odpeljali v 
novomeško bolnišnico. Do 13. ure je bila cesta zaprta za ves promet, obvoz je potekal skozi 
Trebnje. 
 
 
 
 
 
 
 



20. 05. 2005 
Ob 10.34 sta trčili osebno in tovorno vozilo na hitri cesti pri kraju Dolenja Dobrava v občini 
Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in s tehničnim posegom izrezali tri osebe iz 
zvite pločevine. Dve osebi sta na kraju nesreče zaradi poškodb umrli, eno pa so reševalci 
prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Zaradi nesreče je bila cesta zaprta za ves promet, 
obvoz pa je bil urejen skozi Mirno Peč. 

 
 
21. 05. 2005 
Ob 23.15 so Romi zažgali bakrene kable na treh kupih na divjem odlagališču smeti pri 
kraju Hudeje v občini Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so kable pogasili in preprečili 
nadaljnje širjenje požara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. 05.2005 
Ob 19.09 je trčil voznik motornega kolesa v osebno vozilo na cesti v kraju Migolica v občini 
Trebnje. Na kraj nesreče so bili napoteni gasilci PGD Trebnje in nudili pomoč reševalcem 
pri prenosu poškodovanega motorista in sanirali cestišče. 

 
 
 

28. 05. 20005 
Ob 11.41 so na bolgarskem tovornem vozilu v Dolenji Dobravi, občina Trebnje, gorele 
vzmetnice. Ogenj so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 
 
12. 06. 2005 
Ob 2.57 je voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v potok pri kraju Dolenje v občini 
Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so poškodovanega rešili iz zvite pločevine, reševalci pa so ga 
odpeljali v novomeško bolnišnico. 
 



19. 06. 2005 
Ob 3.09 je med Radno vasjo in Cerovcem pri Trebelnem v občini Trebnje voznik osebnega 
vozila zapeljal s ceste in se na travniku večkrat prevrnil. Med prevračanjem je iz njega 
padla sopotnica, ki je utrpela težje poškodbe in so jo reševalci odpeljali v novomeško 
bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenke, 
razsvetlili kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. 
 
23. 06. 2005 
Ob 4.26 sta trčila osebno in tovorno vozilo na hitri cesti pri kraju Breza v občini Trebnje. 
Posredovali so gasilci PGD Trebnje in s tehničnim posegom opravili razrez pločevine in 
postavili na kolesa prevrnjeno tovorno vozilo. Ena oseba je zaradi poškodb umrla na kraju 
nesreče, poškodovanega voznika tovornega vozila pa so reševalci prepeljali v novomeško 
bolnišnico. Zaradi nesreče je bila cesta zaprta za ves promet, obvoz pa je bil urejen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. 06. 2005 
Ob 18.50 sta na cesti Dobrnič–Žužemberk pri kraju Zagorica pri Dobrniču v občini 
Trebnje trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in reševalci, ki so tri 
poškdovane osebe odpeljali v novomeško bolnišnico. 

 
 
29. 06. 2005 

Nekaj po 17 uri je neurje zajelo Dolenjsko. V Ponikvah v občini Trebnje je voda zelila 
kletne prostore stanovanjske hiše in podrlo nekaj dreves. Posredovali so gasilci PGD 
Trebnje in Ponikve. 
 
21. 07. 2005 
Ob 16.08 je na koncu avtoceste pri kraju Občine, občina Trebnje, prišlo do prometne 
nesreče. Gasilci PGD Trebnje so pomagali reševalcem in sanirali cestišče. 

 
 
 



14. 08. 2005 
Ob 14.06 sta na hitri cesti pri kraju Breza v občini Trebnje trčili osebni vozili. Posredovali 
so gasilci PGD Trebnje in reševalci, ki so poškdovano osebo odpeljali v trebanjski 
zdravstveni dom. 

 
 
30. 08. 2005 
Ob 23.51 so trčila tri osebna vozila na hitri cesti Novo mesto-Ljubljana pri kraju Štefan pri 
Trebnjem, občina Trebnje. V nesreči je bila ena oseba poškodovana, oskrbeli so jo reševalci 
NMP Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so pomagali pri sanaciji prometne nesreče. 

 
 
02. 09. 2005 
Ob 11.47 je na dvorišču tovarne Trimo Trebnje na Prijateljevi ulici iz tovornega vozila 
pričelo iztekati plinsko olje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so madež posuli z 
vpojnimi sredstvi in ga počistili. Iz rezervoarja je izteklo okoli 350 litov goriva. Do večjega 
onesnaženja okolja ni prišlo. 



15.09.2005 
Ob 23.04 je v križišču pred železniško postajo v Mokronogu, občina Trebnje, voznik z 
osebnim vozilom zapeljal s ceste. Posredovali so gasilci PGD Trebnje so nudili razsvetljavo 
in pomoč reševalcem ter odklopili akumulator. 

 
 
15. 10. 2005 
Ob 0.49 sta trčila osebno vozilo in avtobus na cesti med Novim mestom in Trebnjem pri 
kraju Dolenja Dobrava v občini Trebnje. Na kraj dogodka so odšli gasilci PGD Trebnje, 
razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in očistili razlite tekočine na 
cestišču.  

 
 
 
 
 
 



6. 11. 2005 
Ob 0.28 je po prometni nesreči na cesti skozi Mali Gaber v občini Trebnje ena oseba umrla, 
drugo, poškodovano, so pomagali rešiti gasilci PGD Trebnje, reševalci pa so jo odpeljali v 
novomeško bolnišnico. Gasilci so poleg razreza pločevine in osvetljevanja kraja nesreče 
poskrbeli še za protipožarno zaščito. 

 
9. 11. 2005 
Ob 7.49 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše v Starem trgu v občini Trebnje. Aktivirani 
so bili gasilci PGD Trebnje, pogasili požar in očistili dimno tuljavo. 
 
02. 12. 2005 
Ob 17.17 so gasilci PGD Trebnje posredovali pri odpravljanju posledic po prometni nesreči 
osebnih vozil na Baragovem trgu v Trebnjem. 

 
 

 
 
 



6. 12. 2005 
Ob 7.25 je na hitri cesti v naselju Trebnje zapeljal voznik osebnega vozila v obcesti jarek. 
Na kraj dogodka so odšli gasilci PGD Trebnje, dvignili vozilo na cestišče in odpeljali na 
bližnje parkirišče. 
 
10. 12. 2005 
Ob 23.06 je prišlo do dimniškega požara na Vini Gorici v občini Trebnje. Posredovali so 
gasilci PGD Trebnje, ki so požar pogasili in očistili dimnik. 
 
15. 12. 2005 
Ob 7.23 so zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Rožnem Vrhu, občina Trebnje. 
Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so nadzorovali potek gorenja saj in očistili dimnik. 
 
19. 12. 2005 
Ob 8.54 je zaradi pregretega dimnika zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v naselju Tlaka, 
občina Litija. Ogenj se je razširil še na mansardno stanovanje in v nižjo etažo. Požar so 
pogasili gasilci PGD Gabrovka, Tihaboj, Litija, Dole, Šmartno pri Litiji, Polšnik, Trebnje, 
Čatež in Trebanjski Vrh. 
 
21. 12. 2005 
Ob 15.52 so gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v bloku na 
Glavni cesti na Mirni, občina Trebnje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


