
INTERVENCIJE PGD TREBNJE V LETU 2021 

7. 1. 2021 
Ob 14.22 sta v naselju Rakovnik pri Šentrupertu, občina Šentrupert, trčili osebni vozili. 
V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje 
so jo oskrbeli na kraju. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili 
akumulatorja na vozilih ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi in nalaganju 
poškodovanega vozila. Dežurni delavec cestnega podjetja je očistil cestišče. 

 
 
12. 1. 2021 
Ob 6.58 je v Podjetniški ulici v Trebnjem gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so 
zavarovali območje, pogasili požar v predelu motorja in pregledali vozilo s 
termovizijsko kamero. 

 
 
13. 1. 2021 
Ob 3.12 je v naselju Bič, občina Trebnje, zagorelo v objektu podjetja TREVES. Požar je 
zajel celoten objekt velikosti okoli 75 x 40 metrov. Del proizvodnje in pisarniških 
prostorov je pogorelo. Ne tem delu je prišlo tudi do porušitve strehe. Ogrožen je bil tudi 
plinohram, ki so ga gasilci uspešno zavarovali. Zaradi požara in dima so evakuirali 
bližnje prebivalce. Evakuirani so bili prebivalci desetih stanovanjskih objektov v okolici 



ter obveščen občinski štab CZ občine Trebnje. Na intervenciji je sodelovalo 134 gasilcev 
iz 17 društev GZ Trebnje, ki so z intervencijo končali. Požarišče se prekopava z 
gradbenimi stroji zato so na gasilski straži ostala štiri gasilska društva sektorja Veliki 
Gaber, ki bodo skrbela za požarno varnost. 

  
29. 1. 2021 
Ob 23.24 se je na Golijevem trgu v Trebnjem zaradi kratkega električnega stika na 
hladilniku sprožil požarni alarm v zdravstvenem domu. Gasilci PGD Trebnje so s 
termovizijsko kamero pregledali prostore, hladilnik izklopili iz omrežja in prezračili 
prostore. 
 
6. 2. 2021 
Ob 18.45 so pri naselju Vejar, občina Trebnje, goreli v naravo odloženi električni 
vodniki, odpadki in podrast. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so požar, na površini 
približno 1000 kvadratnih metrov, omejili in pogasili. 
 
Ob 19.04 je v gozdu pri naselju Sela pri Šumberku, občina Trebnje, starejša oseba padla 
v jamo globine dveh metrov. Gasilci PGD Trebnje in Sela pri Šumberku so območje 
razsvetlili, rešili poškodovano osebo iz jame ter pomagali pri oskrbi in prenosu do 
reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli 
in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. 
 
3. 3. 2021 
Ob 10.34 je pri naselju Sajenice, občina Mirna, v gozdu pri podiranju dreves na občana 
padlo drevo. Reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje so poškodovanega na kraju 
oskrbeli in nato prepeljali na nadaljnjo zdravljenje v UKC Ljubljana. Gasilci PGD 
Trebnje in Selo pri Mirni so nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega po 
nedostopnem terenu do reševalnega vozila. 
 
4. 3. 2021 
Ob 15.36 sta na avtocesti od Ivančne Gorice proti Biču trčila osebno in tovorno vozilo. 
Posredovali so gasilci PGD Stična in Trebnje, ki so zavarovali kraj nesreče ter odklopili 
akumulator vozila. Poškodovanih v nesreči ni bilo. 
 
20. 3. 2021 
Ob 15.04 so v Ulici Talcev v Trebnjem, ob prisotnosti policije, gasilci PGD Trebnje s 
tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše v kateri je bila onemogla starejša 
oseba. Reševalci NMP Trebnje so jo na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto. 



 
22. 3. 2021 
Ob 12.34 je pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorelo v gozdu. Požar, ki je zajel gozdno 
podrast in uničil nekaj dreves ter na površini okoli dveh hektarjev, so pogasili gasilci 
PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Lukovek. 
 
24. 3. 2021 
Ob 17.15 je v naselju Gorenje Kamenje pri Dobrniču, občina Trebnje, osebno vozilo 
zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj 
dogodka, odklopili akumulator, vozilo obrnili na kolesa in postavili na cesto. 
 
28. 3. 2021 
Ob 21.05 sta v naselju Vejar, občina Trebnje, gorela suha trava in grmičevje. Gasilci 
PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov. 
 
29. 3. 2021 
Ob 17.17 je pri naselju Hudeje, občina Trebnje, gorela suha trava in podrast v gozdu na 
površini okoli 1,25 hektarja. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje in Račje selo. 

 
 
Ob 21.16 so med naseljema Vejar in Gorenjim Medvedjim selom, občina Trebnje, gorele 
smeti, odpadni deli avtomobilov in podrast v gozdu. Gasilci iz PGD Trebnje in Račje 
selo so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili. 
 
30. 3. 2021 
Ob 16.47 je nad naseljem Vejar, občina Trebnje, gorel mešan gozd in podrast. Gasilci 
PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Trebanjski Vrh so pogasili požar na površini okoli 
500 kvadratnih metrov. 



 
 
2. 4. 2021 
Ob 9.08 je v naselju Lisec, občina Trebnje, voznik osebnega vozila trčil v obcestno 
škarpo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozilo. Za 
odstranitev vozila bo poskrbela vlečna služba. Poškodovanih ni bilo. 
 
Ob 9.45 je bila pri naselju Gorenja Nemška vas, občina Trebnje, prevrnjena cisterna za 
gnojevko. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, nudili pomoč lastniku pri postavitvi 
cisterne na kolesa in počistili cestišče. Do onesnaženja ni prišlo. 

 
 
1. 5. 2021 
Ob 15.58 je pri Medvedjeku, občina Trebnje, na avtocesti osebno vozilo trčilo v 
sredinsko odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so pred prihodom policistov in delavcev 
DARS proti naletno zavarovali kraj, odklopili akumulator, proti požarno zavarovali 
vozilo, posuli po vozišču razlite motorne tekočine in z delavci DARS očistili vozišče ter 
nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Trebnje, ki so tri poškodovane osebe 
oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Zdravstveni dom 
Trebnje. 
 
8. 5. 2021 



Ob 9.38 je na Cankarjevi ulici v Trebnjem podtalnica zalila pritlični prostor 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so iz prostora izčrpali kubični meter vode. 
 
9. 5. 2021 
Ob 22.45 je na počivališču Dul na avtocesti Ljubljana—Novo mesto, občina Trebnje, 
gorelo osebno vozilo. Z gašenjem požara so pričeli prisotni na bencinskem servisu, 
dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje, ki so tudi odklopili akumulator, 
pregledali vozilo s termovizijsko kamero, razsvetljevali kraj požara in očistili cestišče. 

 
17. 5. 2021 
Ob 8.21 je na Cankarjevi ulici v Trebnjem meteorna voda zalila kletne prostore 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so na 100 kvadratnih metrih izčrpali okoli dva 
kubika vode. O dogodku so bili obveščeni pristojni na Komunali Trebnje. 
 
28. 5. 2021 
Ob 19.30 je v krožišču na Metelkovi ulici v Trebnjem vozilo zapeljalo s ceste, prebilo 
odbojno ograjo in končalo v reki Temenici. Pred prihodom gasilcev PGD Trebnje so 
mimoidoči pomagali vozniku, ki v nesreči ni bil poškodovan. Gasilci so s tehničnim 
posegom na cestišče izvlekli vozilo iz reke, opravili pregled vozila in odklopili 
akumulator. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, 
vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel 
za zavarovanje kraja s prometno signalizacijo 

 
5. 6. 2021 
Ob 11.15 je v krožišču na ulici Stari trg v Trebnjem padel mopedist. Gasilci PGD 
Trebnje so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet in posuli razlite motorne tekočine. 



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega mopedista na kraju 
oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. 
 
7. 6. 2021 
Ob 8.12 sta v naselju Veliki Gaber, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD 
Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom 
posuli po razlitih motornih tekočinah in očistil vozišče. V nesreči poškodovani osebi so 
na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Zdravstveni dom Trebnje 
reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje. 
 
14. 6. 2021 
Ob 14.44 je na Golievem trgu pri zdravstvenem domu v Trebnjem gorel zabojnik za 
smeti. Goreči zabojnik in vsebino so do prihoda gasilcev gasili zaposleni, dokončno pa so 
ga pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 
 
16. 6. 2021 
Ob 18.36 se je v naselju Gombišče, občina Trebnje, občan poškodoval s traktorjem. 
Gasilci PGD Trebnje so nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev nujne 
medicinske pomoči Trebnje, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v 
Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so tudi nudili pomoč reševalcem pri prenosu 
poškodovanca do reševalnega vozila. 
 
8. 7. 2021 
Ob 12.31 se je v kraju Rožni Vrh v občini Trebnje pri popravilu traktorja poškodoval 
krajan. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Gasilci PGD 
Trebnje so nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanca. 
 
17. 7. 2021 
Ob 20.46 je v naselju Straža, občina Šentrupert, zaradi poškodbe oljnega korita 
osebnega vozila iztekalo olje po vozišču. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so z 
absorbentom posuli po vozišču razlito olje, razmastili in oprali vozišče v dolžini okoli 
200 metrov. 
 
19. 7. 2021 
Ob 17.29 je na avtocesti Novo mesto - Ljubljana pri priključku Trebnje vzhod, občina 
Trebnje, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in pogasili požar. 
Delavci DARS-a so usmerjali promet in očistili cestišče. 



 
1. 8. 2021 
Ob 21.11 je v bližini kamnoloma Vrhpeč, občina Trebnje, gorel odpadni material v 
gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek in Mirna Peč so pogasili požar, ki se je razširil v 
gozd na površini okoli 200 kvadratnih metrov. 
 
3. 8. 2021 
Ob 14.01 se je na avtocesti pri priključku Trebnje-zahod, občina Trebnje, osebno vozilo 
zaletelo v sredinsko odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci PGD 
Trebnje so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči 
ZD Trebnje so osebo pregledali na kraju, nadaljnje zdravniške oskrbe ni potrebovala. 
Delavci DARS-a so zavarovali kraj s prometno signalizacijo in očistili cestišče. 

 
6. 8. 2021 
Ob 20.35 se je na avtocesti Ljubljana–Obrežje med priključkoma Trebnje vzhod in 
Mirna Peč proti Obrežju, občina Mirna Peč, prevrnil voznik s kombiniranim vozilom. 
Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, na vozilu 
odklopili akumulator, do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč poškodovani 
osebi, razsvetljevali kraj dogodka, prevrnjeno vozilo postavili na kolesa in pomagali 
vlečni službi pri nalaganju poškodovanega vozila ter z vpojnimi sredstvi posuli razlite 
motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto 
so oskrbeli poškodovano osebo in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo 
mesto. Za ureditev prometne signalizacije na kraju dogodka in čiščenje cestišča so 
poskrbeli dežurni delavci DARS-a. 
 
7. 8. 2021 
Ob 2.49 je v naselju Hudeje, občina Trebnje, gorel kozolec. Gasilci PGD Trebnje so 
pogasili požar na objektu velikosti 8x6 metre. Domačini so še pred prihodom gasilcev 
rešili kmetijske stroje. V požaru je bil uničen zložen les in poškodovan del ostrešja ter en 
kmetijski stroj. Vzrok požara še ni znan. 



 
17. 8. 2021 
Ob 1.46 se je na avtocesti pri izvozu Trebnje-vzhod, občina Trebnje, osebno vozilo 
zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na cesti. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in 
razsvetlili kraj ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD 
Trebnje so dve osebi oskrbeli na kraju in eno osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo 
mesto. Delavci DARS so s prometno signalizacijo zavarovali kraj. 
 
Ob 2.21 se je na avtocesti pri izvozu Trebnje-vzhod, občina Trebnje, 100 metrov od prve 
nesreče vendar na nasprotnem voznem pasu, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo, 
drugo osebno vozilo je trčilo vanj. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj 
ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so bili na 
kraju vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Delavci DARS so s prometno signalizacijo 
zavarovali kraj. 
 
25. 8. 2021 
Ob 12.48 je pri naselju Gornje Prapreče, občina Trebnje, padel motorist in se 
poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega na kraju 
oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj 
nesreče, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. 
 
30. 8. 2021 
Ob 11.55 je v ulici Pod Radovnico v Mirni padel motorist. Gasilci PGD Trebnje so 
zavarovali kraj, nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila reševalcem nujne 
medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico 
Novo mesto. 
 
Ob 14.42 sta se v ulici Cesta na Fužine v Mirni, trčila kombinirano vozilo in delovni 
stroj. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulator ter počistili razlite 
motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno poškodovano 
osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. 
 
2. 9. 2021 
Ob 14.40 se je na avtobusni postaji v Trebnjem, kadilo v predelu motorja osebnega 
vozila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in opravili pregled vozila s termovizijsko 
kamero. Do požara ni prišlo. 



 
 
4. 9. 2021 
Ob 8.15 je pred naseljem Prelesje, občina Šentrupert, osebno vozilo zapeljalo s ceste in 
trčilo v drevo. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj dogodka, na vozilu 
odklopili akumulator in usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD 
Trebnje so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v SB Novo mesto. 
 
13. 9. 2021 
Ob 19.29 so pri naselju Vejar, občina Trebnje, v gozdu gorele odslužene pnevmatike. 
Gasilci PGD Trebnje in Račje Selo so pogasili požar na površini 30 kvadratnih metrov. 
 
15. 9. 2021 
Ob 20.01 je na avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bičem, občina Trebnje, gorel 
polpriklopnik. Posledično je zagorelo tudi okoli 50 kvadratnih metrov brežine. Pred 
prihodom gasilcev je voznik tovornega vozila uspel odklopiti vlačilec. Gasilci PGD Trebnje 
so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, razkopali žarišča, vozilo pregledali s termo 
kamero, razsvetljevali kraj dogodka, do prihoda delavcev DARS-a usmerjali promet in 
pomagali odstraniti polpriklopnik z avtoceste. Na kraju dogodka so bili tudi policisti. 

 
 
 
16. 9. 2021 
Ob 7.52 je na Biču, občina Trebnje, iz akumulatorja na parkiranem polpriklopniku iztekala 
kislina. Gasilci PGD Trebnje so postavili lovilnike in pivnike ter očistili mesto iztekanja. 



 
 
28. 9. 2021 
Ob 16.10 je na gozdni poti pri Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, občan 
našel osebno vozilo, ki je bilo okoli 25 metrov pod cesto prislonjeno na drevo. V vozilu je 
bil bila preminula oseba. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali in 
razsvetljevali kraj dogodka, stabilizirali vozilo ter odklopili akumulator. S tehničnim 
posegom so mrtvo osebo izvlekli iz vozila, jo z vrvno tehniko prenesli do ceste ter predali 
pogrebni službi. Na kraju so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in 
policisti. 
 
11. 10. 2021 
Ob 7.15 sta v bližini naselja Veliki Gaber, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci 
PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, razlite motorne 
tekočine posuli z vpojnim sredstvom, očistili cestišče ter nudili pomoč reševalcem in 
policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli dve 
poškodovani osebi. Na kraju je bil tudi delavec Komunale Trebnje. 

 
 
13. 10. 2021 



Ob 6.19 so v Režunovi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnem posegom 
odprli vrata stanovanja, v katerem je bila zaklenjena onemogla oseba in pomagali 
reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila. 
 
19. 10. 2021 
Ob 9.32 je na cesti Trebnje–Mirna v bližini odcepa za naselje Dol pri Trebnjem, občina 
Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste na travnik, se prevrnilo in obstalo na boku. 
Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto dogodka, nudili 
pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD 
Novo mesto in dežurne zdravnice ZD Trebnje, ki so poškodovanega oskrbeli ter ga 
prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so odklopili akumulator ter opravili 
pregled vozila zaradi možnosti iztekajočih motornih tekočin. Do vpliva na okolje ni 
prišlo. 
 
26. 10. 2021 
Ob 17.09 je na cesti Velike Dole–Log pri Žužemberku, občina Trebnje, osebno vozilo 
zapeljalo s cestišča, se prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali 
kraj nesreče, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator ter posuli iztekle motorne 
tekočine. Poškodovanih v nesreči ni bilo. 

 
2. 11. 2021 
Ob 14.02 sta pri Zagorici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, trčili osebni vozili. V 
nesreči se je poškodovalo pet oseb. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili 
akumulatorja na vozilih, nudili pomoč ponesrečenim do prihoda reševalcev. Reševalcem 
NMP ZD Novo mesto so pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanih do reševalnega 
vozila. Reševalci so jih prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci in delavci Komunale Trebnje 
so počistili cestišče. 
 
3. 11. 2021 
Ob 17.31 sta na mostu čez potok Bistrica v naselju Bistrica, občina Šentrupert, trčili 
osebni vozili. Poškodovani sta bili dve osebi. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so 
mesto dogodka zavarovali in razsvetljevali, odklopili akumulatorja, iz vozila iznesli 
poškodovano osebo do reševalnega vozila, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter 
pomagali policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD 
Trebnje so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico 
Novo mesto. 



 
5. 11. 2021 
Ob 16.51 je na cesti med Trebnjem in Dobrničem pri naselju Grmada, občina Trebnje, 
osebno vozilo zapeljalo z vozišče in se pri tem prevrnilo na bok. Gasilci PGD Trebnje so 
zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, iz vozila rešili ukleščeno 
voznico in prenesli do reševalnega vozila, zvlekli vozilo nazaj na vozišče in delavcem 
nudili pomoč pri nalaganju vozila na avto vleko. Reševalci nujne medicinske pomoči 
Trebnje pa so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in nato prepeljali na zdravljenje v 
Splošno bolnišnico Novo mesto. Vozišče so očistili delavci komunalnega podjetja. 
 
14. 11. 2021 
Ob 11.11 je na relaciji Dobrnič–Šahovec, pri naselju Šahovec, občina Trebnje, voznik z 
osebnim vozilom zletel s ceste in zapeljal 15 metrov po brežini navzdol. Gasilci PGD 
Trebnje so zavarovali kraj nesreče, postavili zaporo ceste, z avtodvigalom vozilo povlekli 
na cesto in z absorbentom posuli razlite motorne tekočine. Po prihodu gasilcev na kraj 
je voznika obšla slabost in so mu gasilci nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. 
Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na 
zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. 
 
26. 11. 2021 
Ob 21.51 se je na Gubčevi cesti v Mokronogu voznik z osebnim vozilom zaletel v drevo. 
Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, na vozilu 
odklopili akumulator in ga stabilizirali, usmerjali promet ter počistili cestišče. Reševalci 
nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo 
prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. 
 
1. 12. 2021 
Ob 13.07 se je na avtocesti med priključkoma Trebnje–zahod in Bič, občina Trebnje, 
kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so ugotovili, da se kadi zaradi pregretega 
motorja. Ohladili so vozilo ter nudili pomoč vlečni službi pri odstranitvi vozila. Delavci 
DARS so s prometno signalizacijo zavarovali kraj dogodka. 
 
Ob 22.07 je v naselju Dolenja Nemška vas, občina Trebnje, gorelo v kurilnici 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so pogasili 
požar in prezračili prostore. Na intervenciji sta posredovala tudi dežurna delavca 
elektra in komunale. V požaru se je ena oseba poškodovala in so jo reševalci nujne 
medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli na kraju. 
 
7. 12. 2021 
Ob 6.13 je v naselju Lipnik v občini Trebnje na dvorišču stanovanjske hiše zagorelo 
osebno vozilo. Ogenj je že pred prihodom gasilcev pogasil lastnik. Gasilci PGD Lukovek, 
Trebnje in Ponikve so s termovizijsko kamero pregledali vozilo in posuli razlite motorne 
tekočine z vpojnim sredstvom. 
 
20. 12. 2021 
Ob 20.11 je na avtocesti med priključkoma Trebnje–zahod in Bič v smeri Ljubljane, 
občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in 



razsvetljevali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator na vozilu in očistili 
cestišče. Osebno vozilo je uničeno. Na kraju dogodka so bili tudi delavci DARS-a in 
policisti. 

 
 
21. 12. 2021 
Ob 6.54 je v naselju Šmaver, občina Trebnje, gorel nadstrešek ob stanovanjski hiši. 
Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhtrebnje in Vrhe so pogasili požar, ki je v celoti uničil 
nadstrešek z drvarnico, shranjena drva, pod nadstreškom parkirani osebni vozili, 
traktor s prikolico in priključki ter poškodoval balkon, ograjo, del fasade in ostrešje na 
stanovanjski hiši. V požaru se je močno opekel lastnik, kateremu so gasilci nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Trebnje, ki so ga nato dokončno 
oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. 

 
 
31. 12. 2021 
Ob 16.24 je občan na gladini reke Temenice na Temeniški poti v Trebnjem opazil oljni 
madež. Gasilci PGD Trebnje so pregledali območje, na dveh lokacijah postavili lovilna 
črevesa in pivnike ter z razgrajevalcem pošpricali madež. Na kraju so bili tudi policisti 
in člani ribiške družine. Obveščene so bile pristojne službe. 

https://www.facebook.com/pgdtrebnje/photos/a.477140452376175/4753178921438952/?type=3&eid=ARCRVDSNNqX_FgJVWN7BNI_jGvslzKQTPcIH-jR5PgUvub-IG5Gkx4sVdENcVB-ZeN16YPzH7NE7iLc-&__xts__%5B0%5D=68.ARDlDUTBETIPNxC0GNqXWJ2-B_T9dyuAi0xmtGKF4LYqe_SToJuFurMwzYFI9ZvXc7hlcnU0FNgMSqYYR4nayshyXwgGulPsyTE4CIW53171_qNCtxX0bYW8ya1xGhdzNI5UosEEsnC_YT5bIK3rMHz5QFGlMTFgPJNqs2LJOyNia1bFRxWl0yoecIvLNIgZM1x5S1SzuEVpCvEuXpGFfSJCp5BGx-DJgM6w612L4Yo-HS4XdhDkTq4xjW-3USiW794lHOgcDA9XmQXXZrZQrlnmaoejF_ogWt8c1if1doDxv_ruXNDp0Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/pgdtrebnje/photos/a.477140452376175/4753178921438952/?type=3&eid=ARCRVDSNNqX_FgJVWN7BNI_jGvslzKQTPcIH-jR5PgUvub-IG5Gkx4sVdENcVB-ZeN16YPzH7NE7iLc-&__xts__%5B0%5D=68.ARDlDUTBETIPNxC0GNqXWJ2-B_T9dyuAi0xmtGKF4LYqe_SToJuFurMwzYFI9ZvXc7hlcnU0FNgMSqYYR4nayshyXwgGulPsyTE4CIW53171_qNCtxX0bYW8ya1xGhdzNI5UosEEsnC_YT5bIK3rMHz5QFGlMTFgPJNqs2LJOyNia1bFRxWl0yoecIvLNIgZM1x5S1SzuEVpCvEuXpGFfSJCp5BGx-DJgM6w612L4Yo-HS4XdhDkTq4xjW-3USiW794lHOgcDA9XmQXXZrZQrlnmaoejF_ogWt8c1if1doDxv_ruXNDp0Q&__tn__=EHH-R


 
 


