
INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2007 
 
05. 01. 2007 
Ob 11.18 je na lokalni cesti Trebnje-Mirna pri obrtni coni v Trebnjem osebno vozilo 
zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom rešili 
poškodovano osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane 
osebe, postavili vozilo na cestišče in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. 
 
17. 01. 2007 
Ob 1.40 je na Cankarjevi ulici v Trebnjem zagorela vsebina večjega zabojnika za 
smeti. Ogenj so pogasili gasilci PGD Trebnje. 
 
Ob 18.44 je zagorel večji zabojnik za komunalne odpadke na Cankarjevi ulici v 
Trebnjem. Gorečo vsebino so pogasili gasilci PGD Trebnje. 
 
21. 01. 2007 
Ob 1.46 je na Glavarjevi ulici v Trebnjem zagorela plastična varnostna ograja in 
prenosna WC kabina. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje. 
 
15. 02. 2007 
Ob 17. 37 je uhajal plin v večstanovanjskem prostoru na Golievem trgu v Trebnjem. 
Gasilca PGD Trebnje sta prezračila stanovanjske prostore in zaprla ventile na 
etažni plinski peči. 
 
19. 02. 2007 
Ob 9.07 je zagorelo v dimnku stanovanjske hiše na Golievem trgu v Trebnjem. 
Požar so pogasili domači prostovoljni gasilci, o gmotni škodi pa ne poročajo. 
 

Ob 18.45 je ponovno zagorelo v dimniku večstanovanjske hiše na Golijevem trgu v 
Trebnjem. Zaradi dotrajanosti dimnika se je ogenj razširil na lesen strop. Gasilci 
PGD Trebnje so odstranili del stropa in ogenj pogasili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.2.2007 
Ob 19.09 je na hitri cesti Novo mesto-Trebnje v bližini naselja Jezero v občini 
Trebnje trčilo več vozil. V nesreči je ena oseba izgubila življenje pet pa se jih je 
telesno poškodovalo. Gasilci PGD Trebnje so opravili razrez pločevine, pomagali 
reševalcem, odklopili akumulatorje, razsvetljevali mesto nesreče, sanirali posledice 
nesreče in pomagali pri nalaganju poškodovanih vozil. 

 
 
26. 2. 2007 
Ob 21.09 sta trčila osebno in tovorno vozilo na hitri cesti pri kraju Benečija, občina 
Trebnje. Na kraj dogodka so odšli trebanjski gasilci in reševalci ZD Trebnje. Gasilci 
so s tehničnim rešili iz zvite pločevine ponesrečenca, odklopili akumulatorja na 
vozilih, preprečili iztekanje plinskega olja iz kamiona, razsvetlili in zavarovali kraj 
nesreče in očistili vozišče. V trčenju je ena oseba umrla, poškodovanega voznika 
tovornega vozila pa so reševalci prepeljali v novomeško bolnišnico. 
 
4. 3. 2007 
Ob 16.03 je pri kraju Dol pri Trebnjem zagorela izolacija na osebnem vozilu. Požar 
so pogasili gasilci PGD Trebnje in počistili cestišče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 3. 2007 
Ob 14.52 je v kraju Gradišče pri Trebnjem, občina Trebnje, zagorelo pri 
akumulatorju osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so pogasili goreče vozilo in 
preprečili širjenje ognja na bližnjo leseno zidanico. 

 
 
7. 3. 2007 
Ob 14.22 se je zgodila prometna nesreča na cesti Trebnje - Dobrnič v občini 
Trebnje. Zaradi oljnega madeža na cesti v dolžini okoli 300 metrov, sta se oplazila 
osebno vozilo in avtobus. Aktivirani so bili gasilci PGD Trebnje in iz poškodovanega 
rezervoarja avtobusa izčrpali gorivo, posuli cesto z absorbentom in jo očistili. 
 
14. 3. 2007 
Ob 5.07 so gasilci PGD Trebnje pogasili gorečo vsebino zabojnika za komunalne 
odpadke na Baragovem trgu v Trebnjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. 4. 2007 
Ob 21.34 je na Dolgih njivah pri Gradišču v občini Trebnje gorela drvarnica 
velikosti 3x2 metra. Požar so pogasili gasilci PGD Ponikve in Trebnje. 

 
 
5. 5. 2007 
Ob 13.12 je v kraju Hudeje v občini Trebnje zagorela lesena bivalna lopa velikosti 
5x3 metre. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje. Ogenj je lopo uničil v celoti. 
 
16. 5. 2007 
Ob 17.47 sta na hitri cesti, pri kraju Jezero, občina Trebnje, trčili osebni vozili. V 
trčenju sta se dve osebi poškodovali, eno so s tehničnim posegom iz zvite pločevine 
rešili gasilci PGD Trebnje. Trebanjski reševalci so poškodovane udeležence 
prepeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci so odklopili akumulatorje, počistili cesto 
in odstranili poškodovani vozili. 

 
 



 
 
7. 6. 2007 
Ob 13.52 se je na cesti Trebnje-Mirna v naselju Gomila, občina Trebnje zgodila 
prometna nesreča. V trčenju dveh osebnih vozil sta bili dve osebi poškodovani. 
Gasilci PGD Trebnje so počistili razlite motorne tekočine in odklopili akumulatorja. 

 
 
21.6. 2007 
Ob 12.25 je v naselju Kamni Potok v občini Trebnje osebno vozilo v ovinku 
zapeljalo s ceste in se prevrnilo v suho strugo manjšega potoka. Pri tem se je 
poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom rešili iz zvite 
pločevine poškodovano osebo, odkolpili akumulator in potegnili vozilo na cesto. 
Reševalci NMP Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v 
novomeško bolnišnico. 

 
 



 
9. 7. 2007 
Ob 12.48 sta na cesti Trebnje-Mirna pri kraju Dol pri Trebnjem, občina Trebnje, 
trčila osebno in tovorno vozilo. Reševalci NMP Trebnje so nudili pomoč 
poškodovanim, vendar so bile poškodbe usodne za voznika osebnega avtomobila. 
Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom iz zvite pločevine izvlekli 
ponesrečenca, z absorbentom posuli cestišče in odklopili akumulatorje na vozilih.  

 

Ob 23.10 je na cesti Trebnje-Novo mesto v Trebnjem osebno vozilo zapeljalo s 
cestišča, pri čemer se je vozilo prevrnilo in na koncu obstalo na kolesih. Gasilci PGD 
Trebnje so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator 
na vozilu in razsvetlili kraj nesreče. Reševalci NMP Trebnje so oskrbeli tri 
poškodovane osebe in jih prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 

 



16. 7. 2007 
Ob 3.23 se je v naselju Bistrica v občini Šentrupert osebno vozilo zaletelo v betonski 
most in zagorelo. Iz gorečega vozila so ljudje uspeli rešiti voznika in ga primerno 
oskrbeli. Gasilci PGD Trebnje so požar pogasili, nudili pomoč reševalcem pri 
prenosu poškodovanca in sanirali cestišče. Reševalci NMP Trebnje so poškodovano 
osebo prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 
Ob 21.44 je zagorel cvrtnik v kuhinji gostinskega objekta v Trebnjem. Še pred 
prihodom gasilcev PGD Trebnje so ogenj pogasili zaposleni. 
 
27. 7. 2007 
Ob 20.16 sta na cesti Bič-Trebnje pri Medvedjeku v občini Trebnje trčili osebni 
vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na 
poškodovanih vozilih in poskrbeli za nevtralizacijo razlitih tekočin na vozišču. 
Reševalci NMP Trebnje so nudili pomoč poškodovani osebi v ZD Trebnje. 

 



Ob 21.15 se je na cesti v kraju Gorenje Ponikve v občini Trebnje vnelo osebno 
vozilo. Požar je pričel gasiti lastnik vozili pred prihodom gasilcev. Posredovali so 
gasilci PGD Trebnje, ki so opravili požarno varovanje in odklopili akumulator. 
 
01. 08. 2007 
Ob 5.34 je na hitri cesti H-1 Trebnje-Ljubljana pri kraju Štefan pri Trebnjem v 
občini Trebnje osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD 
Trebnje so odklopili akumulator, nudili pomoč avtovelki in očistili cestišče. 
Poškodovanih ni bilo. 

 
22. 08. 2007 
Ob 10.36 se je zgodila prometna nesreča na Obrtniški ulici v Trebnjem. V trčenju 
dveh osebnih vozil se je ena oseba poškodovala in so jo reševalci iz Trebnjega 
prepeljali v bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulatorja na vozilih, 
razprli zvito pločevino na vozilu, nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe iz 
vozili in sanirali cestišče. 

 



30. 08. 2007 
Ob 17.58 se je zgodila prometna nesreča v Grmu, v občini Trebnje. Voznik se je z 
osebnim vozilom zaletel v drog električne napeljave ob cesti. Gasilci PGD Trebnje 
so odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, pomagali pri 
prenosu poškodovanega voznika. Reševalci so poškodovano osebo prepeljali v 
bolnišnico. 

 
 
03. 09. 2007 
Ob 13.55 je na avtocesti pri Pluski v občini Trebnje zagorela pnevmatika na 
tovornem vozilu – cisterni. Gasilci PGD Trebnje so pogasili gorečo pnevmatiko, 
dvignili cisterno in nudili pomoč pri zamenjavi pnevmatike ter usmerjali promet do 
prihoda policije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06. 09. 2007 
Ob 17.58 je v Kamnem potoku, občina Trebnje, prišlo do prometne nesreče v kateri 
je voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil. Gasilci PGD Trebnje so s 
tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeni osebi. Reševalci so poškodovani osebi 
odpeljali na zdravljenje. 

 
Ob 18.40 je ponovno prišlo do prometne nesreče v Kamnem Potoku, občina 
Trebnje, kjer je voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v obcestni jarek. Gasilci 
PGD Trebnje so pomagali pri odpiranju vrat vozila. Poškodovanih ni bilo. 
 
Ob 17.38 je po cestišču od Trebnjega do Velikega Gabra iz poškodovanega 
rezervoarja tovornega vozila iztekalo plinsko olje. Ker vzdrževalci cest madeža niso 
mogli sanirati z absorbenti, so se v sanacijo vozišča vključili gasilci. Gasilci PGD 
Trebnje, Ponikve, Velika Loka in Šentlovrenc so sprali približno 20 kilometrov cest. 
Poleg glavne ceste so spirali tudi lokalne ceste. O dogodku so bile obveščene tudi 
pristojne službe občine Trebnje. 

 



16 .09. 2007 
Ob 19.26 je prišlo do prometne nesreče na cesti med Mokronogom in Škocjanom v 
Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno. V trčenju dveh osebnih vozil je eno 
vozilo obstalo pod cesto, ob potoku. V nesreči so se štiri osebe poškodovale in so jih 
reševalci iz Trebnjega odpeljali v bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so odklopili 
akumulatorja, razsvetlili prizorišče nesreče, opravili razrez pločevine in izvlekli 
voznika, posuli cesto z absorbentom in počistili cestišče. 

 
 
27. 9. 2007 
Ob 8.57 so gasilci PGD Trebnje očistili razlito plinsko olje na cesti med Dolenjo 
Nemško vasjo in Češnjevkom v občini Trebnje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04. 10. 2007 
Ob 15.11 se je na avtocesti Ljubljana–Trebnje pri kraju Medvedjek v občini 
Trebnje zgodila prometna nesreča v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. 
Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so pomagali reševalcem, zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulator in sanirali razlite tekočine. 

 
 
06. 10. 2007 
Ob 18.04 je v bližini naselja Gomila v občini Trebnje zdrsnilo osebno vozilo v 
obcestni jarek. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom rešili iz zvite pločevine 
poškodovano osebo, odklopili akumulator in vozilo postavili na cestišče. Reševalci 
NMP Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli. 

 
 
 
 
 



 
04. 11. 2007 
Ob 12.47 je na cesti Trebnje-Ljubljana pri kraju Štefan, občina Trebnje, voznik 
osebnega vozila zapeljal s ceste, se prevrnil in obstal na kolesih. Pri tem sta se 
poškodovali dve osebi. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so na vozilu odklopili 
akumulator in sanirali cestišče po prometni nesreči. Reševalci NMP Trebnje so 
oskrbeli poškodovani osebi. 
 
Ob 17.24 sta v kraju Rakovnik pri Šentrupertu trčili dve osebni vozili pri čemer so 
se tri osebe poškodovale. Gasilci PGD Trebnje so opravili razrez zvite pločevine, 
odklopili akumulatorja, razsvetljevali mesto nesreče in sanirali vozišče. Reševalci 
NMP Trebnje so poškodovane prepeljali v bolnišnico. 

 

29. 11. 2007 

Ob 5.29 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše v Grmu, občina Trebnje. Goreče 
saje so pogasili gasilci PGD Lukovek, Ponikve in Trebnje. 

 

 

 

 

 

 

 



08. 12. 2007 
Ob 4.06 sta na hitri cesti v kraju Štefan v občini Trebnje trčila osebno vozilo in 
avtobus. Poškodovani osebi so prevzeli reševalci, gasilci PGD Trebnje so odklopili 
akumulator, zavarovali kraj nesreče in preprečili iztekanje motornih tekočin. 

 

24. 12. 2007 

Ob 09.27 se je v čistilno napravo v Mokronogu, občina Mokronog-Trebelno, izlilo 
kurilno olje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so okoli 200 litrov kurilnega olja 
popivnali skupaj z delavci Komunale. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 12. 2007 
Ob 12.02 je zagorelo gospodarsko poslopje velikosti 14 X 6 metrov v naselju 
Dobrava v občini Trebnje. Požar, ki je uničil ostrešje objekta so pogasili gasilci PGD 
Žužemberk, Trebnje in Dobrnič. Vzrok požara in višino gmotne škode še 
ugotavljajo. 

 

28. 12. 2007 
Ob 14. 27 so zagorele saje v dimnku stanovanjske hiše na Slakovi ulici v Trebnjem. 
Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so pogasili goreče saje in očistili dimno 
tuljavo. 

 

 



 

 

 


