
INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2006 
 
6. 1. 2006 
Ob 9.25 je v Rojah pri Trebelem, obćina Trebnje, zagorelo v kuhinji stanovanjske 
hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje, Mokronog, Trebelno, Štatenberk in 
Velika Strmica. Ogenj je uničil večino kuhinje, ostali prostori so ostali 
nepoškodovani. Lastnik stanovanjske hiše je zaradi posledic požara umrl na kraju 
dogodka. Vzrok požara še ni znan. 
 
7. 3. 2006 
Ob 11.41 sta trčila osebno vozilo in potniški vlak na železniškem prehodu pri 
Trebnjem. Posredovali so gasilci PGD Trebnje; preventivno pregledali vozilo in 
odstranili akumulator. Eno poškodovano osebo so reševalci odpeljali v novomeško 
bolnišnico. 
 
12. 3. 2006 
Ob 4.45 se je na Rimski cesti v Trebnjem prevrnil tovornjak. Posredovali so gasilci 
PGD Trebnje, ki so prečrpali gorivo. 

 
 
14. 3. 2006 
Ob 13.uri je na hitri cesti pri kraju Belšinja vas prišlo do požara na osebnem vozilu. 
Gasilci PGD Trebnje so izvedli požarno zavarovanje in vozilo pregledali. Zaradi 
razlitega olja po motorju je prišlo do močnega dima, druge škode ni bilo. 
 
15. 3. 2006 
Ob 14.25 je zaradi napake na televizijskem sprejemniku zagorelo v dnevni sobi 
večstanovanjskega bloka v Mali Loki, občina Trebnje. Požar, ki je uničil del opreme 
v dnevni sobi in poškodval predvsem stene sosednjih objektov so pogasili gasilci 
PGD Velika Loka, Trebnje in Šentlovrenc. 
 



 
6. 5. 2006 
Ob 17.49 sta v bližini pokopališča v Mokronogu, občina Trebnje, trčili dve osebni 
vozili. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so s tehničnim posegom iz zvite 
pločevine rešili ukleščeno osebo. 

 
 
12. 6. 2006 
Ob 16.44 je s hitre ceste Ljubljana-Novo mesto bližini naselja Štefan v občini 
Trebnje v reko Temenico zapeljalo kombinirano vozilo v katerem je bilo šest oseb. 
Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so iz vozila rešili ukleščene osebe, na vodo 
postavili pivnike, odklopili akumulator in usmerjali promet. Reševalci so v 
novomeško bolnišnico odpeljali tri osebe. 

 
 
 
 



 
26. 6. 2006 
Ob 10.44 sta na Rimski cesti v Trebnjem trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so 
iz zvite pločevine rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem, odklopili 
akumulatorje in počistili cestišče. 

 
 
28. 6. 2006 
Ob 21.45 je v Hudejah, občina Trebnje, gorela suha trava in grmičevje. Požar na 
površini 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Trebnje in Račje selo. 
 
5. 7. 2006 
Ob 2.55 so v naselju Grm v občini Trebnje v bližini bencinskega servisa gorele 
smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 
 
 



 
7. 7. 2006 
Ob 13.46 je v Dobravici pri Velikem Gabru v občini Trebnje zaradi udara strele 
zagorel del ostrešja gospodarskega poslopja. Požar, ki je uničil dva tramova in 
nekaj desk, so pogasili gasilci PGD Zagorica, Radohova vas, Trebnje in Veliki 
Gaber. 
 
20. 7. 2006 
Ob 0.44 je zagorel večji zabojnik za komunalne odpadke v Cankarjevi ulici v 
Trebnjem. Gorečo vsebino so pogasili domači prostovoljni gasilci. 
 
24. 7. 2006 
Ob 20.18 je v Dolu pri Trebnjem osebno vozilo zapeljalo s ceste in se večkrat 
prevrnilo. Med prevračanjem je voznik padel iz vozila. Posredovali so gasilci PGD 
Trebnje, ki so pomagali reševalcem, razsvetlili kraj, odklopili akumulator in 
odstranili vozilo. Hudo poškodovani voznik je umrl med prevozom v bolnišnico. 
 
24. 8. 2006 
Ob 12.48 je zagorela starejša zidanica velikosti 6 X 6 metrov v kraju Hom v občini 
Trebnje. Požar, ki je zajel ostrešje objekta so pogasili gasilci PGD Šentrupert, 
Trebnje in Mokronog. Vzrok požara in višina gmotne škode še nista znana. 
 
31. 8. 2006 
Ob 15.45 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. 

 
 
 
 
 



11. 9. 2006 
Ob 15.56 je v stanovanjskem objektu v naselju Hudeje v občini Trebnje zagorela 
električna vtičnica in električni kabel v dolžini enega metra. Požar so še pred 
prihodom gasilcev PGD Trebnje pogasili domači. 
14 . 9. 2006 
 
Ob 9.56 sta trčila osebno in tovorno vozilo na hitri cesti pri kraju Ponikve v občini 
Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in s tehničnim posegom rešili ukleščene 
osebe iz zvite pločevine, nudili pomoč reševalcem, posuli razlite tekočine, odklopili 
akumulatorja na vozilih in prečrpali plinsko olje iz rezervoarja tovornega vozila. V 
nesreči je ena oseba izgubila življenje, tri hudo poškodovane pa so prepeljali na 
zdravljenje v bolnišnico. 

 
 
1.10.2006 
Ob 16.22 je zagorel električni drog pri nadvozu čez hitro cesto v Trebnjem. Ogenj so 
pogasili gasilci PGD Trebnje. 
 
3.10.2006 
Ob 17.43 je gorelo ostrešje starejše stanovanjske hiše v Selski Gori, občina Trebnje. 
Požar so gasili gasilci PGD Ševnica, Mirna, Trebnje, Zabukovje in Selo pri Mirni, 
skupaj petintrideset gasilcev s tremi cisternami. Kljub hitri intervenciji je ostrešje 
zgorelo. Po pogasitvi požara so gasilci z avtodvigalom dvignili ostanke ostrešja, 
dežurni delavec Elektra Trebnje pa je odklopil električno energijo. V požaru in 
sanaciji le-tega sta se dve osebi poškodovali. Družini je na pomoč priskoćila Civilna 
zaščita občine Trebnje, ki ji je priskrbela prenočišče. 
 
4.10.2006 
Ob 18.12 je na hitri cesti Ljubljana –Novo mesto v naselju Jezero v občini Trebnje 
voznik iz neznanega razloga zapeljal v betonski most. V nesreči ni bil nihče 
poškodovan. Gasilci PGD Trebnje so poskrbeli za odstranitev vozila in nevtralizirali 
madeže takočin, ki so iztekle. 



6. 10. 2006 
Ob 19.28 se je zgodila prometna nesreča na cesti Trebnje - Mirna pri kraju Trbinc, 
občina Trebnje. V nesreči je bilo udeleženo osebno vozilo, v katerem sta bili dve 
osebi huje poškodovani. Gasilci PGD Trebnje so opravili razrez zvite pločevine, 
nudili pomoč reševalcem pri prenosu ponesrečencev, odklopili akumulator in 
razsvetljevali cestišče. Trebanjski reševalci so ponesrečenca prepeljali v bolnišnico. 

 
 
8. 10. 2006 
Ob 18.39 uri je na cesti Mirna-Trebnje pri kraju Dol pri Trebnjem. občina Trebnje, 
prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste 
in se zaletela v drevo. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč pri oskrbi poškodovane 
voznice, odklopili akumulator in osvetlili mesto nesreče. 

 
 
 
 



12.10.2006 
Ob 13.40 je prišlo do prometne nesreče na cesti Trebnje - Štefan, občina Trebnje. V 
nesreči sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. Na kraju dogodka so bili gasilci 
PGD Trebnje in PGD Ponikve, ki so s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščenega 
voznika osebnega vozila, odklopili akumulator in sanirali cestišče. Cesta je bila 
zaradi nesreče zaprta v obe smeri, urejen je bil obvoz. 

 
 
13.10.2006 
Ob 14.30 se je zgodila prometna nesreča, z udeležbo treh motornih koles in 
dostavnega vozila, na cesti v Bruni vasi v občini Trebnje. Tri poškodovane osebe se 
reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico, gasilci PGD Trebnje pa so nudili pomoč 
pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulatorje in očistili razlite tekočine na 
cestišču. 
 
17.10.2006 
Ob 18.54 sta na lokalni cesti Dolenja nemška vas-Jezero, občina Trebnje, trčili 
osebni vozili. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali v bolnišnico. Gasilci PGD 
Trebnje so na vozilih odklopili akumulatorja in nudili pomoč trebanjskim 
reševalcem pri transportu ponesrečenca in posuli cesto z absorpcijskim sredstvom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. 10. 2006 
Ob 14.18 je na hitri cesti pri naselju Breza v občini Trebnje zagorelo osebno vozilo 
subaru legacy. Požar na zadnjem delu vozila so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 
 
10. 11. 2006 
Ob 19.19 so se pri Slovenski vasi v občini Trebnje v trčenju manjšega avtobusa in 
osebnega vozila poškodovale štiri osebe. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč 
reševalcem ZD Trebnje, nudili razsvetljavo, odklopili akumulator na osebnem 
vozilu in sanirali kraj nesreče. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
18. 11. 2006 
Ob 8.34 se je zgodila delovna nesreča ob Prijateljevi cesti v Trebnjem. Pri premiku 
tovora s transportnim vozičkom se je tovor prevrnil na delavca. Gasilci PGD 
Trebnje so odstanili dve toni težak zaboj s steklom, žal je delavec zaradi prehudih 
poškodb podlegel na kraju nesreče. 

 
 
30. 11. 2006 
Ob 15.06 sta v naselju Breg pri Temenici v občini Ivančna Gorica trčili osebno in 
tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so s tehničnim posegom iz 
vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatorje in počistili cestišče. 

 
 
 
 



 
 
8. 12. 2006 
Ob 18. 48 je prišlo do trčenja potniškega vlaka in osebnega vozila na 
nezavarovanem železniškem prehodu v Mirni, občina Trebnje. Gasilci PGD Trebnje 
so odpeljali na kraj nesreče, odklopili akumulator in umaknili avto s tirov. V nesreči 
se je voznik osebnega avtomobila lažje poškodoval. 

 
 
16. 12. 2006 
Ob 21.32 je zapeljalo s cestišča osebno vozilo in se zaletelo v drevo ob lokalni cesti 
med Bičem in Žužemberkom, pri izvozu za Babno goro, občina Trebnje. Na kraj 
nesreče so bili napoteni gasilci PGD Trebnje in reševalci Reševalne postaje Trebnje. 
Gasilci so opravili razrez pločevine, osvetljevali kraj in pomagali odstraniti vozilo. 
Voznik vozila je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. 

 
 



 
 
24. 12. 2006 
Ob 20.47 je v romskem naselju Hudeje v občini Trebnje zagorelo v bivalni baraki. 
Na kraj požara so odpeljali gasilci PGD Račje Selo in PGD Trebnje. Intervencija 
gasilcev ni bila potrebna. Manjši požar ob dimniku je pogasil lastnik barake. 
 
25. 12. 2006 
Ob 20.33 se je pripetila prometna nesreča na lokalni cesti Nemška vas - Češnjevek v 
občini Trebnje. Voznik osebnega vozila je zapeljal s cestišča, pri čemer se je vozilo 
prevrnilo in zagorelo. Še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje, so vozilo uspeli 
pogasiti mimoidoči. Gasilci so postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator in 
preventivno pregledali vozilo. 


