
INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2009 

 
31. 01. 2009 

Ob 17.45 je prišlo do prometne nesreče pri Goljeku v občini Trebnje. V nesreči se je 

osebno vozilo prevrnilo na streho. Ena oseba se je poškodovala. Še pred prihodom 

gasilcev PGD Trebnje in reševalcev iz Trebnjega so občani voznika odpeljali v 

Zdravstveni dom Trebnje. Gasilci so usmerjali promet in osvetlili mesto nesreče. 

 

23. 02. 2009 

Ob 14.23 je na Temeniški poti v Trebnjem zagorelo pri prenovi mizarske delavnice. 

Ogenj, v nekdanji lakirnici velikosti 40 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD 

Trebnje in Ponikve. Na kraju so bili tudi gasilci PGD Mokronog in GRC Novo 

mesto, ki so postavili nadtlačne prezračevalnike in prezračili proizvodno halo 

velikosti 800 kvadratnih metrov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. 02. 2009 

Ob 6.35 se je na cesti med Trebnjem in Mirno, pri kraju Dol pri Trebnjem zgodila 

prometna nesreča. V trčenju dveh osebnih vozil se je poškodovala ena oseba. 

Posredovali so trebanjski gasilci in reševalci ZD Trebnje. Gasilci so odklopili 

akumulatorja, pomagali reševalcem in počistili razbitine s ceste. 

 
 

03. 03. 2009 

Ob 19.39 se je v prometni nesreči na hitri cesti pri naselju Breza v občini Trebnje 

prevrnilo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, so osvetlili kraj 

nesreče, nudili pomoč reševalcem, odklopili baterijo na in postavili vozilo na kolesa. 

Tri poškodovane osebe so reševalci prepeljali na zdravljenje v novomeško 

bolnišnico. 

 

11. 03. 2009 

Ob 10.51 je v naselju Čatež v občini Trebnje iz zaenkrat še neznanega vzroka 

zagorelo ostrešje na stanovanjski hiši. Ogenj, ki je poškodoval približno 10 

kvadratnih metrov ostrešja velikega 80 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD 

Čatež, Velika Loka in Trebnje. 

 

16. 03. 2009 

Ob 14.14 je pri požiganju suhe trave ogenj ušel izpod nadzora pri kraju Zagorica v 

občini Trebnje. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci 

PGD Ševnica in Trebnje. 

 

17. 03. 2009 

Ob 19.55 je zagorela suha trava pri Benečiji, občina Trebnje. Požar na površini 50 

kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 

 

 

 



19. 03. 2009 

Ob 13.15 je v kraju Šmaver, občina Trebnje, pri polaganju izolacije prišlo do 

požara na steni objekta (zidanice). Gasilci PGD Vrhe so požar pogasili in ohladili 

gorečo plinsko jeklenko. Ogenj je poškodoval izolacijo, dva okna in del napušča. Na 

kraju so bili tudi gasilci PGD Dobrnič in Trebnje. 

 

23. 03. 2009 

Ob 8.18 je zaradi okvare na cevi iztekalo kurilno olje v livarni v Slovenski vasi v 

občini Šentrupert. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, Mokronog in Sevnica ter 

ugotovili, da je del kurilnega olja izteklo tudi v reko Mirno. Zatesnili so odtočno cev, 

postavili pivnike pri izteku v reko in lovilni pregradi na gladino pri naselju Pušča. 

Izčrpali so okoli 5000 litrov kurilnega olja pomešanega z muljem in vodo. Gasilci 

PGD Sevnica pa so preventivno postavili vodni pregradi tudi dolvodno pri naselju 

Tržišče in Pijavice v občini Sevnica, vendar onesnaženja niso zaznali. 

O dogodku je bil obveščen tudi inšpektor za okolje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. 03. 2009 

Ob 13. 17 se je iz živilske tovarne na Mirni, občina Trebnje, v reko Mirno izlil 

koncentrat živilske barve, zato se je reka obarvala intenzivno zeleno.Aktivirani so 

bili gasilci PGD Trebnje, ki na kraju onesnaženja niso zaznali škodljivih vplivov na 

okolje. O dogodku je bil obveščen tudi inšpektor za okolje. 

 
 

27. 03. 2009 

Ob 12.30 je v Mali Loki v občini Trebnje prišlo do prometne nesreče. V trčenju 

dveh osebnih vozil so se tri osebe telesno poškodovale. Gasilci PGD Trebnje so 

pomagali reševalcem ZD Trebnje pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorja 

in počistili cestišče. Poškodovane osebe so bile odpeljane na zdravljenje v 

novomeško bolnišnico. 

 
 

 

 



28. 3. 2009 

Ob 10.53 sta pri Hrastovici, občina Mokronog - Trebelno, trčili dve osebni vozili. Pri 

tem so se tri osebe poškodovale, ena pa je na kraju nesreče poškodbam podlegla. 

Gasilci PGD Trebnje in PGD Sevnica so odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč 

poškodovanim, pomagali pri prenosu poškodovanih do reševalnih vozil in opravljali 

požarno varstvo vozil. Reševalci NMP so dve poškodovani osebi prepeljali v 

novomeško bolnišnico. 

 
 

Ob 11.36 sta pri tovarni Trimo v Trebnjem trčila osebno vozilo in motorist. 

Motorist je na kraju nesreče poškodbam podlegel. Gasilci PGD Trebnje so požarno 

varovali kraj nesreče in počistili cestišče. 

 
 

 

 

 



08. 04. 2009 

Ob 10.22 so zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše v naselju Hudeje v občini 

Trebnje. Goreče saje so pogasili gasilci PGD Račje selo in Trebnje, očistili dimno 

tuljavo in preventivno pregledali ostrešje. 

 

15. 04. 2009 

Ob 15.43 je zagorelo v gozdu na območju Medvedjeka v občini Trebnje. Ogenj, ki je 

zajel okoli 2 hektara mešanega gozda in podrasti je pogasilo 36 gasilcev iz PGD 

Veliki Gaber, Občine, Velika Loka in Trebnje. 

 
 

17. 04. 2009 

Ob 5.23 se je v Šentrupertu prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so na 

prevrnjenem vozilu odklopili akumulator, za poškodovano voznico pa so poskrbeli 

reševalci. 

 
 



18. 04. 2009 

Ob 2.43 je prišlo do prometne nesreče na pri kraju Breza, občina Trebnje. V 

prevračanju osebnega vozila se je ena oseba telesno poškodovala. Reševalci so 

poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in počistili 

cestišče. 

 
 

 

Ob 16.12 je v Lipniku, občina Trebnje, prišlo do požara na zidani lopi z drvarnico, 

neposredno ob stanovanjski hiši. V lopi velikosti 10 X 9 metrov, je v začetnem 

požaru eksplodirala plinska jeklenka, nato se je ogenj razširil na celoten objekt in 

ostrešje. Požar, v katerem je zgorelo razno vrtno orodje, kosilnice in druga oprema, 

so omejili in pogasili gasilci PGD Trebnje, Lukovek in Ponikve. Ogenj je uničil tudi 

eno stran fasade stanovanjske hiše. Vzrok požara in škoda še nista znana. 

 
 



22. 04. 2009 

Ob 14.05 sta na cesti Trebnje-Mirna pri kraju Gomila v občini Trebnje čelno trčili 

osebni vozili. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani, od tega je ena ostala 

ukleščena v vozilu. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so ukleščenega rešili iz 

vozila, odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem, ter posuli oljne madeže z 

absorbentom in počistili cestišče. Reševalci NMP Trebnje so poškodovani osebi 

odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 

08. 05. 2009 

Ob 18.15 sta na hitri cesti pri Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, trčila osebno 

vozilo in avtodom. Ena oseba se je poškodovala in so ji reševalci iz Trebnjega nudili 

pomoč. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom odprli 

vrata avtomobila, po cesti počistili razlite motorne tekočine, pomagali pri 

odstranitvi avtodoma, ki se je zagozdil med drevje in pomagali pri usmerjanju 

prometa. 

 



14. 05. 2009 

Ob 6.46 so na hitri cesti pri Trebnjem trčila tri osebna vozila, dve osebi pa asta se 

pri tem poškodovali. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom rešili eno 

ukleščeno osebo iz vozila, pomagali reševalcem ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu 

poškodovanih, odklopili akumulatorje, počistili razlite motorne tekočine in 

pomagali pri odstranitvi vozil. 

 
 

17. 05. 2009 

Ob 11.14 so gasilci PGD Trebnje posredovali v prostorih Zdravstvenega doma v 

Trebnjem, kjer je iz neznanega vzroka voda zalila kletne prostore. Gasilci so 

prečrpali in posesali okoli 600 litrov vode. Delavci Komunale Trebnje ugotavljajo 

vzrok zalitja kletnih prostorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. 05. 2009 

Ob 12.09 je na področju tovarne Trimo v Trebnjem prišlo do iztekanja goriva iz 

poškodovanega rezervoarja na tovornem vozilu-vlačilcu. Gasilci PGD Trebnje so 

razlito gorivo popivnali in mesto posuli z absorbcijskim sredstvom, ostalo pa 

prečrpali v kovinske sode. Iztekanje ni povzročilo škode na okolju. 

 
 

25. 05. 2009 

Ob 15.38 je na gradbišču avtoceste na Odrgi pri Trebnjem prišlo do delovne 

nesreče. Reševalci ZD Trebnje so poškodovano osebo odpeljali v novomeško 

bolnišnico, gasilci PGD Trebnje pa so zavarovali kraj nesreče. O dogodku so bile 

obveščene pristojne službe. 

 
 

 

 

 



26. 05. 2009 

Ob 16.40 je na cesti Ljubljana-Zagreb, v bližini cestninske postaje Dob, občina 

Ivančna Gorica, zagorelo v izpušnem sistemu praznega avtobusa.  

Manjši požar so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 

06. 06. 2009 

Ob 15.24 se je v Homu, občina Šentrupert, občan s starejšim osebnim vozilom 

zaletel v drevo ob cesti in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP iz Trebnjega so ga 

odpeljali v bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator, zagotovili 

požarno varstvo in počistili razlite motorne tekočine. 

 

09. 06. 2009 

Ob 19.25 je na hitri cesti pri kraju Breza, v občini Trebnje, prišlo do prometne 

nesreče pri odcepu na gradbišče avtoceste. Voznik je z osebnim vozilom zapeljal na 

razmejitveno cestno pregrado, kjer se je vozilo prevrnilo na streho in obstalo na 

cestišču. V nesreči sta se dve osebi poškodovali, od tega je ena ostala ukleščena v 

vozilu. Gasilci PGD Trebnje so nudili prvo pomoč poškodovanim, ukleščeno osebo s 

tehničnim posegom rešili iz vozila, nudili pomoč reševalcem, požarno zavarovali 

kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine, postavili 

prometno signalizacijo in pomagali pri odstranitvi vozila. Reševalci ZD Trebnje so 

poškodovani osebi odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 

13. 06. 2009 

Ob 15.33 se je v Brezi v, občina Trebnje, v gospodarskem poslopju občan 

poškodoval pri padcu z višine. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč reševalcem pri 

prenosu poškodovane osebe iz objekta do reševalnega vozila. Reševalci ZD Trebnje 

so poškodovano osebo prepeljali v novomeško bolnišnico.  

 

 

 

 



24. 06. 2009 

Ob 8.56 se je prevrnilo osebno vozilo na cesti Mokronog - Zbure pri naselju Srednje 

Laknice v občini Mokronog-Trebelno. Aktivirani so bili gasilci PGD Trebnje, 

zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, 

odklopili baterijo na vozilu, očistili razlite motorne tekočine na cestišču in odstranili 

vozilo. Reševalci NMP ZD Trebnje so poškodovaca prepeljali na zdravljenje v 

novomeško bolnišnico. 

 
 

28. 06. 2009 

Ob 15.53 sta trčili osebni vozili na hitri cesti pri Dolenjem Podborštu, občina 

Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na 

vozilih, preprečili iztekanje goriva in počistili cestišče. Reševalci NMP Trebnje so 

dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 

 



18. 07. 2009 

Ob 1.36 je v kraju Mala Loka, občina Trebnje, zagorel starejši bivalni leseni objekt 

velikosti 10 X 8 metrov. Posredovali so gasilci PGD Velika Loka, Trebnje in 

Šentlovrenc, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je v celoti uničil lesen objekt. 

Vzrok in škoda še nista znani. 

 
 

23. 07. 2009 

Ob 14.13 se je pri Trebelnem, občina Mokronog - Trebelno, voznica z osebnim 

vozilom zaletela v drevo. Gasilci PGD Trebnje so poškodovano osebo izvlekli iz 

vozila, prenesli do reševalnega vozila, odklopili akumulator in nudili požarno 

varstvo. Reševalci NMP Trebnje so poškodovano oskrbeli. 

 
 

28. 07. 2009 

Ob 11.51 so na Gubčevi cesti v Trebnjem, gasilci PGD Trebnje, nudili pomoč pri 

vstopu v stanovanje v katerem je bila starejša oslabela oseba. 



 

29. 07. 2009 

Ob 19.53 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, iztekalo kurilno olja iz cisterne v 

stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje so zatesnili razpoko na cisterni, prečrpali 

okoli 2000 litrov kurilnega olja v bazen in nato v nadomestne cisterne, odstranili 

poškodovano cisterno in počistili polito kurilno olje v kurilnici. Manjša količina olja 

se je razlila po tleh v kurilnici vendar do onesnaženja okolja ni prišlo. 

 

20. 08. 2009 

Ob 5.24 se je zgodila prometna nesreča cesti Trebnje - Mirna v kraju Gomila v 

občina Trebnje, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili in kolesar. Posredovali so 

reševalci NMP ZD Trebnje in gasilci PGD Trebnje in nudili pomoč hudo 

poškodovanem kolesarju, ki pa je zaradi poškodb podlegel na kraju dogodka. 

Gasilci so še požarno in prometno zavarovali kraj nesreče. 

 

23. 08. 2009 

Ob 21.54 sta trčili osebni vozili na hitri cesti pri naselju Pluska v občini Trebnje. V 

nesreči se je ena oseba poškodovala. Oskrbeli so jo reševalci NMP ZD Trebnje. 

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji na vozilih, 

usmerjali promet, očistili cestišče in nudili pomoč pri odstranitvi poškodovanih 

vozil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06. 09. 2009 

Ob 19.21 se je v kraju Pekel, občina Trebnje, osebno vozilo zaletelo v lesen 

stanovanjski objekt. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi in so ju reševalci NMP 

Trebnje odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so 

odklopili akumulator na vozilu, zavarovali kraj nesreče, pomagali pri prenosu 

poškodovancev v reševalno vozilo in z vpojnimi sredstvi sanirali kraj nesreče. 

 
 

15. 09. 2009 

Ob 14. uri se je na avtocesti Bič-Trebnje v občini Trebnje prevrnilo osebno vozilo, 

ena oseba pa se je telesno poškodovala. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč 

trebanjskim reševalcem, postavili vozilo na kolesa, ga umaknili iz vozišča ter posuli 

cestišče z vpojnimi sredstvi. 

 
 

 

 



07. 10. 2009 

Ob 13.09 je v Gorenjih Ponikvah v občini Trebnje voznik osebnega vozila zapeljal s 

ceste čez železniško progo in obstal v grmovju. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, 

ki so odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem pri prenosu 

poškodovanega. Reševalci NMP Trebnje so ga odpeljali na zdravljenje v novomeško 

bolnišnico. 

 

15. 10. 2009 

Ob 22.13 sta v Hudejah, v občini Trebnje, ob cesti goreli dve zapuščeni osebni vozili. 

Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 

07. 11. 2009 

Ob 10.57 je pri Račjem selu, občina Trebnje, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Požar 

so pogasili gasilci PGD Trebnje. Vozilo je v celoti uničeno. 

 

Ob 12.30 je voda zalivala cesto v Gorenji Nemški vasi v občini Trebnje. Gasilci PGD 

Trebnje so očistili odtočna kanala pod cesto. 

 

10. 11. 2009 

Ob 10.58 je zapeljalo osebno vozilo na kos pločevine, ki je poškodovala rezervoar za 

gorivo, na hitri cesti pri kraju Jezero v občini Trebnje. Na cestišče se je razlilo 

gorivo, zato so posredovali gasilci PGD Trebnje, ki so razlito gorivo v dolžini okoli 

150 metrov posuli z vpojnimi sredstvi, zavarovali cestišče in nudili pomoč pri 

odstranitvi vozila. 

 

25. 11. 2009 

Ob 20. 18 je na Baragovem trgu v Trebnjem prišlo do požara na izpušnem sistemu 

osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so pregledali vozilo in odklopili akumulator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01. 12. 2009 

Ob 14.07 je pri Lanšprežu v občini Trebnje dostavno vozilo zapeljalo s ceste in se 

prevrnilo. Tri poškodovane poškodovane osebe so reševalci iz Trebnjega prepeljali v 

bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator, nudili požarno varovanje, 

pomagali pri prenosu poškodovanih in urejanju prometa ter pomagali pri postavitvi 

vozila na kolesa. 

 
 

Ob 17.08 so na Cankarjevi ulici v Trebnjem gorele ciprese. Goreče ciprese na 

dolžini treh metrov so še pred prihodom gasilcev iz Trebnjega pogasili domači s 

pomočjo policistov. Ogroženi so bili tudi v bližini parkirani avtomobili. Gasilci PGD 

Trebnje so še dodatno polili okolico in razsvetlili kraj dogodka. 

 

02. 12. 2009 

Ob 4.42 so na avtobusni postaji v Trebnjem opazili oljni madež. Gasilci PGD 

Trebnje so očistili manjši madež, posledica iztekanja pogonskega goriva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07. 12. 2009 

Ob 6.59 je kombinirano vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo v naselju Selo pri 

Mirni v občina Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in s tehničnim posegom 

rešili sovoznika iz vozila, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem 

pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci NMP Trebnje so ponesrečenca oskrbeli in 

ga prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 

17. 12. 2009 

Ob 23.39 se je na cesti H1 v bližini naselja Dolenji Podboršt, občina Trebnje, 

prevrnilo osebno vozilo. Poškodovala se je ena oseba. Posredovali so gasilci PGD 

Trebnje, ki so kraj nesreče razsvetlili, požarno zavarovali, nudili pomoč reševalcem 

in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci ZD Trebnje so poškodovano osebo 

prevzeli v nadaljnjo oskrbo. 

 

 
 



21. 12. 2009 

Ob 19.07 je v naselju Odrga, v občini Trebnje, zaradi kratkega stika na električni 

napeljavi pričelo tleti pod ostrešjem stanovanjske hiše. Dežurni delavci Elektro 

Ljubljana nadzorništvo Trebnje, so odklopili elektriko na objektu. Tleče ostrešje, na 

površini 2 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 
 

23. 12. 2009 

Ob 22.12 so gasilci PGD Trebnje posredovali v Starem Trgu v Trebnjem, kjer je v 

enem izmed stanovanj zaradi počene cevi pritekala voda. Zaprli so ventil in v 

spodnjem stanovanju pomagali pri odstranitvi vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. 12. 2009 

Ob 2.37 je na Starem trgu v Trebnjem zagorelo v skladiščnih prostorih 

nakupovalnega centra. V prostoru velikosti 10 x 8 metrov sta gorela kontejnerja za 

papir, plastiko in ob njih naložena kartonska in papirna embalaža. Do požara je 

prišlo zaradi napake na grelniku v kotlovnici, od koder se je ogenj skozi 

ventilacijsko rešetko razširil navzven v skladiščni prostor. Gasilci PGD Trebnje in 

PGD Ponikve so požar lokalizirali in pogasili. Prostore nakupovalnega centra so 

zaradi zadimljenosti prezračili in preventivno pregledali. Dežurni delavci Elektro 

Ljubljana nadzorništvo Trebnje, so odklopili elektriko na objektu. 

 
 

27. 12. 2009 

Ob 10.29 so v naselju Gorenje Medvedje Selo, občina Trebnje, zagorele saje v 

dimniku stanovanjske hiše. Požar so stanovalci pogasili še pred prihodom gasilcev. 

Gasilci PGD Trebnje so nadzorovali gorenje saj in preventivno pregledali dimnik. 

 

 

 


