
  INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2008 
 
04. 01. 2008 
Ob 15.19 sta na regionalni cesti Veliki Gaber - Bič pred naseljem Bič v občini 
Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom rešili dve 
ukleščeni osebi iz razbite pločevine, odklopili avtomobilski bateriji, nudili pomoč 
reševalcem in sanirali cestišče. Reševalci NMP Trebnje so poškodovani osebi 
odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 
31. 01. 2008 
Ob 11.03 je na cesti Mokronog-Zbure v kraju Dolenje Laknice, občina Mokronog-
Trebelno, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila. Poškodovano 
voznico so oskrbeli reševalci ZD Trebnje, gasilci PGD Trebnje so odklopili 
akumulator na vozilu, zavarovali in sanirali mesto nesreče in pomagali pri 
odstranitvi vozila. 

 



 
01. 02. 2008 
Ob 19.50 je pri Trebnjem kombinirano vozilo zapeljalo s hitre ceste in se prevrnilo. 
Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in preprečili 
iztekanje motornih tekočin. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb. 

 
 
02. 02. 2008 
Ob 01.39 je na cesti Mirna-Šentrupert v kraju Trstenik, občina Šentrupert, osebno 
vozilo trčilo v drevo. Iz zvite pločevine so voznika rešili s tehničnim posegom gasilci 
PGD Trebnje, reševalci ZD Trebnje pa so mu nudili nujno medicinsko pomoč in ga 
odpeljali v bolnišnico. Gasilci so tudi odklopili akumulator in sanirali cestišče. 

 
 
 
 
 



10. 02. 2008 
Ob 20.11 je prišlo do trčenja med potniškim vlakom in kombiniranim vozilom na 
železniškem prehodu na Veliki Loki, občina Trebnje. Posredovali so reševalci NMP 
Trebnje in gasilci PGD Trebnje, ki so osvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator 
in izvedli požarno varovanje. Poškodovanih v nesreči ni bilo. 

 
 
15. 02. 2008 
Ob 6.34 sta trčili osebno vozilo in avtobus na hitri cesti Novo mesto – Trebnje, pri 
kraju Jezero, občina Trebnje. Po trku je osebno vozilo odbilo s cestišča, pri čemer je 
voznik ostal ukleščen v vozilu. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, s tehničnim 
posegom rešili ukleščeno osebo iz zvite pločevine, odklopili akumulator, nudili 
pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega in nudili pomoč vlečni službi pri 
odstranitvi vozila. Poškodovanca so reševalci prepeljali na zdravljanje v novomeško 
bolnišnico.  

 
 



16. 02. 2008 
Ob 13.21 je na cesti pri kraju Gorenje Ponikve, občina Trebnje, prišlo do prometne 
nesreče. Voznik osebnega vozila je zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Tri osebe 
so se v nesreči poškodovale. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator, postavili 
vozilo na kolesa in sanirali mesto nesreče.  

 
 
18. 02. 2008 
Ob 08.15 je pri naselju Štefan pri Trebnjem, občina Trebnje, potniški vlak trčil v 
tovornjak in ga porinil v jarek ob tirih. Gasilci PGD Trebnje so na vozilu odklopili 
akumulator, prečrpali iztekajoče gorivo ter opravili razrez zvite pločevine na vlaku. 
V nesreči se ni nihče poškodoval. 

 
 
 
 
 



19. 02. 2008 
Ob 13.44 sta na nezavarovanem železniškem prehodu pri tovarni Trimo v Trebnjem 
trčila potniški vlak in tovorno vozilo, ki je prevažalo hlodovino. V nesreči je bilo 
osem potnikov v vlaku poškodovanih in so bili odpeljani z reševalnim vozilom. 
Gasilci PGD Trebnje so pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovancev, razrezali 
zvito pločevino, preprečili iztekanje goriv in ostalih tekočin ter pomagali pri 
odstranjevanju posledic nesreče. 

 
 
21. 02. 2008 
Ob 19.03 je ob potoku Temenica v občini Trebnje prišlo do travniškega požara. 
Gasilci PGD Trebnje so pogasili suho travo na površini 300 kvadratnih metrov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. 02. 2008 
Ob 08.17 se je pri kraju Jezero, občina Trebnje, pri spravilu lesa v gozdu ena oseba 
huje telesno poškodovala. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so pomagali 
reševalcem ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe iz gozda do 
reševalnega vozila, zagotovili in zavarovali kraj za pristanek helikopterja HENMP 
in pomagali pri prenosu poškodovane osebe v helikopter. Poškodovana oseba je bila 
odpeljana na zdravljenje v KC Ljubljana. 

 
 
 
26. 02. 2008 
Ob 14.30 je med parkiriščem Mercator Centra in železniško progo v Trebnjem, 
zagorela suha trava. Požar na površini 600 kvadratih metrov so pogasili gasilci PGD 
Trebnje. 
 
12. 03. 2008 
Ob 20.45 je v kraju Hudeje v občini Trebnje na divjem odlagališču odpadkov 
zagorela zapuščena osebna vozila. Gasilci PGD Trebnje so pogasili štiri zapuščena 
vozila na površini 200 kvadratnih metrov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. 03. 2008 
Ob 14.16 je v Stari Gori v občini Trebnje gorela suha trava in grmičevje. Požar na 
površini 800 kvadratnih metrov so pogasili gasilci iz PGD Trebnje in PGD Ponikve. 

 
 
16. 03. 2008 
Ob 23.29 je pri romskem naselju Hudeje, občina Trebnje, gorel zapuščen star avto. 
Gasilci PGD Trebnje so požar pogasili. 
 
10. 04. 2008 
Ob 16.35 je na avtocestnem odseku Trebnje –Ljubljana pri na selju Bič v občini 
Trebnje voznik zapeljal s ceste in zdrsnil po brežini. Posredovali so gasilci PGD 
Trebnje, ki so iz zvite pločevine rešili ukleščeno osebo ter jo prenesli do reševalnega 
vozila, odklopili akumulator in na strmi brežini zavarovali vozilo. 

 
 



Ob 21.04 je pri Radni vasi, občina Mokronog-Trebelno, prišlo do prometne nesreče. 
Voznik je z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Gasilci PGD 
Trebnje so odklopili akumulator, osvetlili kraj dogodka in postavili vozilo na kolesa. 
Voznik se je lažje telesno poškodoval, oskrbeli so ga reševalci ZD Trebnje. 

 
 
13. 04. 2008 
Ob 1.01 je v Megleniku, občina Trebnje, zagorela skladovnica drv ob stanovanjski 
hiši. Požar, ki je zajel 4 kubične metre drv, so pogasili gasilci PGD Trebnje. Ogenj 
je poleg ožganih drv uničil še fasado in izolacijo stanovanjske hiše. 

 
 
 
 
 
 
 



14. 04. 2008 
Ob 4.02 je zagorelo v gostinskem lokalu na Golievem trgu v Trebnjem. Posredovali 
so gasilci PGD Trebnje in PGD Ponikve, ki so pogasili ogenj v pralnici objekta. 
Zaradi hitre intervencije se ogenj ni razširil po objektu. Zgorela je pralnica. Zaradi 
v požaru staljene pipe in varnostnega ventila radiatorja je iztekajoča voda zalila 
nekaj prostorov, le ti pa so bili tudi močno zadimljeni. 

 
 
19. 04. 2008 
Ob 5.40 je trčilo pet osebnih vozil na hitri cesti pri naselju Benečija v občini Trebnje 
se je ena oseba telesno poškodovala in ostala ukleščena v zviti pločevini. Posredovali 
so gasilci PGD Trebnje, in rešili iz vozila ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem 
ZD Trebnje, odklopili akumulatorje na vozilih in očistili cestišče in zavarovali kraj 
dogodka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. 04. 2008 
Ob 05.40 sta v Zabukovju pri Mirni, občina Trebnje, trčili dve osebni vozili. Pri tem 
so se tri osebe poškodovale in so jih reševalci NMP iz Trebnjega prepeljali v 
novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulatorja ter nudili 
požarno varstvo. 

 
 
29. 04. 2008 
Ob 21.27 so pri Pluski, občina Trebnje, v bližini kozolca gorele deske in smeti. 
Gasilci PGD Trebnje so požar pogasili. 

 
 
 
 
 
 
 



11. 05. 2008 
Ob 9.03 je voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča, pri čemer se je vozilo prevrnilo 
v obcestni jarek, na cesti v naselju Vrhovo pri Šentlovrencu v občini Trebnje. Na 
kraj nesreče so odšli gasilci PGD Trebnje, nudili pomoč reševalcem, odklopili 
akumulator na vozilu in ga preventivno pregledali. Poškodovani osebi so oskrbeli 
reševalci NMP ZD Trebnje. 

 
 
13. 06. 2008 
Ob 14.37 so trčila tri osebna vozila na hitri cesti pri Trebnjem. V prometni nesreči 
je bila poškodovana ena oseba. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, zavarovali kraj 
nesreče, nudili pomoč reševalcem ZD Trebnje pri oskrbi poškodovane osebe in 
odklopili akumulator na vozilu. 

 
 
 
 



23. 06. 2008 
Ob 23.53 je zagorela večja količina vej, trave in podrasti v naselju Cviblje v 
Trebnjem. Požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD 
Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo. 
 
28. 06. 2008 
Ob 12.53 sta na cesti Trebnje-Novo mesto pri naselju Odrga, občina 
Trebnje, trčili dve osebni vozili. Pri tem sta se dve osebi 
poškodovali. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so nudili pomoč 
ekipi NMP Trebnje pri oskrbi poškodovanih oseb, zavarovali mesto 
nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in izvršili nevtralizacijo 
razlitih tekočin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03. 07. 2008 
Ob 17.29 sta se pri gradbišču HE Blanca, občina Sevnica, na Savi prevrnila dva 
čolna z več osebami, katere je potegnilo v prelivna polja omenjene elektrarne. 
Gasilci PGD Trebnje so bili ob 23.uri aktivirani za dodatno razsvetljevanje okolice 
elektrarne, kjer je potekala iskalna akcija. 

 
 
04. 07. 2008 
Ob 15.13 je na mostu čez reko Temenico v Trebnjem s prikolice osebnega vozila 
padel sod in končal v reki. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so sod potegnili iz 
vode. Do onesnaženja ni prišlo. 
 
Ob 18.35 je v manjši prometni nesreči v Trebnjem pri uvozu na hitro cesto v smeri 
Novega mesta iz udeleženih vozil pričelo iztekati gorivo. Gasilci PGD Trebnje so 
odklopili akumulatorje na udeleženih vozilih, oljne madeže na cestišču posipali z 
vpojnim sredstvom, pomagali odstraniti vozili in varovali kraj dogodka. 

 



 
16. 07. 2008 
Ob 21.03 je pri kraju Medvedjek, občina Trebnje, prišlo do prometne nesreče. 
Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator na vozilu, 
razsvtljevali kraj nesreče in sanirali cestišče. 

 
 
18. 07. 2008 
Ob 6.39 sta se na cesti Poljane pri Mirni Peči-Trebelno, občina Mokronog-Trebelno, 
bočno oplazila osebno vozilo in avtobus. Voznica je z osebnim vozilom zapeljal s 
ceste v jarek in pristal na boku. Na kraj dogodka so bili napoteni reševalci ZD 
Trebnje in gasilci PGD Trebnje, ki so na vozilu odklopili akumulator, izvlekli 
voznico iz vozila in jo prenesli v reševalno vozilo. Reševalci so jo odpeljali v 
bolnišnico. 

 
 
 



01. 08. 2008 
Ob 17.22 sta na cesti Trebnje-Ljubljana pri naselju Pluska, občina Trebnje, trčili 
osebni vozili, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Poškodovano osebo je oskrbela 
ekipa NMP Trebnje. Posredovali so tudi gasilci PGD Trebnje, ki so zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulator na vozilu in očistili razlite tekočine na cestišču. 

 
 
03. 08. 2008 
Ob 14.04 je v Veliki Ševnici, občina Trebnje, na gospodarskem objektu velikosti 30 
X 15 metrov zagorelo seno. Ogenj so omejili in pogasili gasilci PGD Račje Selo, PGD 
Ševnica in PGD Trebnje. 

 
04. 08. 2008 
Ob 12.46 je na avtocesti pri Biču, občina Trebnje, razneslo turbinski polnilnik in 
blok motorja na osebnem vozilu. Še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje so delavci 
DARS-a zavarovali kraj dogodka. Gasilci so po razlitem motornem olju na cesti 
posuli absorbcijsko sredstvo. 



 
19. 08. 2008 
Ob 10.02 se je na cesti pri kraju Benečija, občina Trebnje, prevrnilo osebno vozilo. 
Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na 
vozilu, nudili pomoč reševalcem, po razlitih motornih tekočinah posuli z vpojnim 
sredstvom, počistili cestišče in postavili vozilo na kolesa. Reševalci ZD Trebnje so 
eno poškodovano osebo prepeljali v novomeško bolnišnico. 

 
 
21. 08. 2008 
Ob 6.55 je na avtocesti pri Medvedjeku, občina Trebnje, osebno vozilo trčilo v 
varovalno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so požarno pregledali vozilo, odklopili 
akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Poškodovanih 
ni bilo. 

 
 
 



07. 09. 2008 
Ob 10.46 je zagorelo motorno kolo pri kraju Bič, občina Trebnje. Gasilci PGD 
Trebnje so pogasili ogenj. Motor je v celoti zgorel. Motorista, ki je dobil lažje 
opekline, so oskrbeli reševalci. 

 
 
22. 09. 2008 
Ob 5.17 sta v Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, čelno trčili dve osebni vozili. V 
nesreči poškodovanih ni bilo. Gasilci PGD Trebnje so iz ceste umaknili poškodovani 
vozili, odklopili akumulatorja in počistili cesto. 

 
 
 
 
 
 
 



11. 10. 2008 
Ob 20.55 sta pri Trsteniku, občina Šentrupert trčila osebno in kombinirano vozilo. 
Poškodovani sta bili dve osebi, ki so ju oskrbeli reševalci ZD Trebnje. Gasilci PGD 
Trebnje so požarno varovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in počistili 
cestišče. 

 
 
03. 11. 2008 
Ob 7.43 sta trčila osebno vozilo in tovornjak na hitri cesti pri kraju Pluska v občini 
Trebnje. V osebnem vozilu je ostal ukleščen voznik, zato so posredovali gasilci PGD 
Ttrebnje in ga rešili iz zvite pločevine, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč 
reševalcem, očistili razlite motorne tekočine in odstranili vozilo na bližnje 
parkirišče. Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v novomeško bolnišnico. 

 
 



Ob 8.50 so gasilci PGD Trebnje posredovali na hitri cesti pri Belšinji vasi, kjer so 
nudili pomoč pri odstranjevanju tovornega vozila, ki je zapeljalo na rob cestišča in 
nasedlo. 

 
 
05. 11. 2008 
Ob 15.48 je na avtocesti v smeri proti Novemu mestu, pri kraju Medvedjek v občini 
Trebnje, prišlo do prometne nesreče z udeležbo osebnega vozila. Voznica osebnega 
vozila se je zaradi utrujenosti zaletela v zaščitno ograjo, nakar je vozilo odbilo še na 
drugo stran cestišča. Voznica se pri tem ni poškodovala. Gasilci PGD Trebnje so 
vzpostavili požarno varovanje, na kadečem vozilu s tehničnim posegom odprli 
pokrov motorja, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim 
sredstvom. 
 
14. 11. 2008 
Ob 9.17 so bili gasilci PGD Trebnje obveščeni o požaru v stanovanjski hiši na 
Trubarjevi ulici v Trebnjem. Na kraju dogodka so ugotovili, da je pri kurjenju 
prišlo do močnejšega dima, ki se je razširil po hiši. Gasilci so objekt pregledali in 
prezračili prostore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. 11. 2008 
Ob 17.56 sta trčili osebni vozili na cesti v naselju Dolenja Nemška vas v občini 
Trebnje. Pri tem se je poškodovalo pet oseb. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in 
zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč 
reševalcem, razsvetljevali kraj nesreče, z vojnimi sredstvi sanirali razlite motorne 
tekočine in pomagali pri odstranitvi vozil. Reševalci NMP Trebnje so štiri 
poškodovane osebe prepeljali v nadaljnjo oskrbo v novomeško bolnišnico. 

 
27. 11. 2008 
Ob 13.17 sta na avtocestnem odseku Pluska-Ljubljana pri kraju Korenitka, občina 
Trebnje, trčili tovorni vozili. V nesreči so bile tri osebe poškodovane, od tega dve 
huje. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom iz tovornega vozila rešili eno 
osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi ostalih ponesrečencev, odklopili 
akumulatorje in s cestišča očistili razlite motorne tekočine. V nesreči so bile 
poškodovane tri osebe. 

 
 



30. 11. 2008 
Ob 5.59 je v Zagorici pri Dobrniču v občini Trebnje zaradi pregretega dimnika 
zagorel opaž ob dimniku na podstrešju stanovanjske hiše velikosti 14x9 metrov. 
Požar so pogasili gasilci PGD Dobrnič, Trebnje, Žužemberk in Občine. 

 
 
12. 12. 2008 
Ob 12.21 je bil na dovozni cesti v Trebnjem opažen oljni madež. Gasilci PGD 
Trebnje so počistili okoli 60 kvadratnih metrov velik madež, posledica iztekanja 
pogonskega dizel goriva. 

 
 
 
 
 
 
 



22. 12. 2008 
Ob 19.58 je prišlo do trčenja dveh osebnih vozil v Starem trgu v Trebnjem. V 
trčenju sta se dve osebi telesno poškodovali. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč 
reševalcem pri prenosu poškodovanih, zavarovali in razsvetlili mesto nesreče, 
odklopili avtomobilski bateriji, posipali in očistili razlite motorne tekočine. 
Reševalci ZD Trebnje so poškodovani osebi prepeljali v nadaljnjo oskrbo v 
bolnišnico.  

 
 
 


