
INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2010 

 
04. 01. 2010 

Ob 14.42 je pri kraju Prelesje, v občini Šentrupert, prišlo do trčenja treh osebnih 

vozil. V trčenju se je poškodovala ena oseba, katero so reševalci ZD Trebnje 

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

požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in počistili 

razlite motorne tekočine. 

 
 

18. 01. 2010 

Ob 12.30 sta na odseku hitre ceste Trebnje-Pluska pri kraju Benečija, občina 

Trebnje, trčili osebno in tovorno vozilo s priklopnikom. Gasilci PGD Trebnje so 

opravili gašenje začetnega požara na osebnem vozilu, očistili razlite motorne 

tekočine po vozišču ter s tehničnim posegom izvlekli ukleščeno mrtvo osebo iz 

osebnega vozila. Hitra cesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta do 15. ure. 

 



19. 01. 2010 

Ob 23.24 se je zgodila prometna nesreča na Prijateljevi cesti v Trebnjem. Na delu 

ceste, kjer je promet zaradi del urejen izmenično enosmerno je prišlo do čelnega 

trčenja avtobusa in osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator, s 

tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in ga prenesli v reševalno vozilo, z vpojnim 

sredstvom posuli razlite motorne tekočine, počistili cestišče in razsvetlili prizorišče 

zaradi ogleda policistov. Reševalci iz Trebnjega so poškodovanca prepeljali v 

bolnišnico. 

 
 

21. 02. 2010 

Ob 13.49 je v naselju Hudeje v občini Trebnje zagorelo v stanovanjski hiši. Ogenj, 

ki se je razširil ob dimniku montažne hiše, so pogasili gasilci PGD Račje selo. Gasilci 

PGD Trebnje so sodelovali pri preventivnem pregledu objekta. Zaradi hitre 

intervencije ogenj posebne škode ni povzročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02. 03. 2010 

Ob 19.15 je na cesti Mirna-Trebnje v občini Trebnje zapeljal s cestišča štirikolesnik 

ter se prevrnil. Med vozilom in drevesom je ostal ukleščen voznik, ki so ga s 

tehničnim posegom rešili gasilci PGD Trebnje. Poškodovanca so reševalci NMP 

Trebnje prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 

06. 03. 2010 

Ob 21.59 se je prevrnilo osebno vozilo na cesti v naselju Vrhovo pri Šentlovrencu v 

občini Trebnje. Voznika so s tehničnim posegom rešili iz zvite pločevine gasilci PGD 

Trebnje, zavarovali in razsvetlili kraj nesreče in nudili pomoč pri prenosu 

ponesrečenca. Dve poškodovani osebi so trebanjski reševalci prepeljali na 

zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 

20. 03. 2010 

Ob 21.43 je prišlo do prometne nesreče v kraju Biška vas, občina Mirna Peč. Pri 

trčenju dveh osebnih vozil, je bila ena oseb poškodovana. Gasilci GRC Novo mesto 

so odklopili akumulator in počistili cesto. Gasilci PGD Trebnje so pomagali 

novomeškim reševalcem pri transportu poškodovanega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. 03. 2010 

Ob 15.24 so na gradbišču avtoceste v bližini naselja Grmada v Trebnjem 

nenadzorovano gorele smeti in odpadki. Gasilci PGD Trebnje so pogasili goreči kup 

odpadkov na manjši površini. 

 
 

31. 03. 2010 

Ob 18.18 je v Benečiji, občina Trebnje, gorelo gospodarsko poslopje. Na poslopju 

velikosti 6 X 15 metrov, v katerem je bila kurilnica, prostor za spravilo orodja in 

strojev, je zgorelo ostrešje in del kurilnice. Požar so omejili in pogasili gasilci PGD 

Trebnje in Ponikve, skupaj 24 gasilcev. 

 
 

 

 

 

 



09. 04. 2010 

Ob 17.59 sta se v naselju Razbore-del, v občini Trebnje, v prometni nesreči 

osebnega vozila, poškodovali dve osebi. Gasilci PGD Trebnje so na vozilu odklopili 

akumulator, pomagali trebanjskim reševalcem NMP pri prenosu poškodovanih ter 

počistili cestišče. 

 

01. 05. 2010 

Ob 3.39 se je v Dragi pri Šentrupertu, v občini Šentrupert, osebno vozil zaletelo v 

škarpo. V nesreči se je ena oseba poškodovala in je ostala ukleščena v vozilu. 

Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so s tehničnim posegom osebo rešili iz vozila, 

odklopili akumulator, razsvetlili mesto nesreče, nudili pomoč reševalcem in očistili 

cestišče. Poškodovano osebo so reševalci NMP Trebnje odpeljali v novomeško 

bolnišnico. 

 

11. 05. 2010 

Ob 8.42 je na Gubčevi cesti v Mokronogu, občina Mokronog–Trebelno, voznik 

osebnega vozila zaradi slabosti zapeljal s cestišča. Do prihoda gasilcev so reševalci 

ZD Trebnje voznika že prenesli iz vozila, pričeli z oživljanjem, vendar je bilo 

brezuspešno. Lažje poškodovano sopotnico so oskrbeli na kraju. Gasilci PGD 

Trebnje so vzpostavili požarno varovanje vozila in nudili pomoč reševalcem pri 

oživljanju. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Mokronog. 

 

12. 05. 2010 

Ob 21.40 sta na cesti Ivančna Gorica - Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica, 

trčili osebni vozili. Eno izmed vozil se je prevrnilo na streho, v vozilu pa je bil 

ukleščen voznik, ki se je poškodoval. Aktivirani so bili gasilci iz GB Ljubljana in 

PGD Stična, Litija ter Trebnje. Na poškodovanih vozilih so odklopili akumulatorje 

ter z vpojnimi sredstvi posuli cestišče. Ukleščeno poškodovano osebo so izvlekli iz 

vozila ter jo predali v oskrbo reševalcem NMP. 

 

13. 05. 2010 

Ob 19.58 je trčilo motorno kolo v tovorni vlak na nezavarovanem železniškem 

prehodu v Veliki Loki v občini Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so pomagali 

reševalcem NMP ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista in 

očistili oljni madež. Poškodovanca so prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični 

center. 

 

17. 05. 2010 

Ob 17.43 je na križišču v Prelesju, občina Šentrupert, motorist zapeljal s ceste, 

izgubil nadzor nad vozilom ter padel. Gasilci PGD Trebnje so poškodovanega 

prenesli v reševalno vozilo ZD Trebnje in počistili cestišče. 

 

 

 

 

 



21. 05. 2010 

Ob 17.54 je na hitri cesti Novo mesto-Trebnje pri Dolenji Dobravi v občini Trebnje 

prišlo do naleta dveh kombiniranih vozil. Na kraj prometne nesreče so poleg 

trebanjskih reševalcev odpeljali tudi gasilci PGD Trebnje, ki so odklopili 

akumulatorja, usmerjali promet ter posuli cesto z vpojnimi sredstvi. 

 

12. 06. 2010 

Ob 20.10 je trčilo kombinirano vozilo v kolesarja, ki je zaradi poškodb umrl na 

kraju nesreče v križišču za Škovec v naselju Trnje v občini Trebnje. Posredovali so 

gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče in nudili pomoč 

reševalcem NMP ZD Trebnje. 

 

18. 06. 2010 

Ob 14.21 je na cesti Trebnjem-Belšinjo vas, občina Trebnje, na gradbišču bodoče 

avto ceste, zaradi tehnične napake, izteklo dieselsko olje iz delovnega stroja. 

Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so z vpojnimi sredstvi posuli in počistili 

izteklo olje na cestišču v dolžini 50 kvadratnih metrov. Do onesnaženja okolja ni 

prišlo. 

 

24. 06. 2010 

Ob 21.22 je zagorelo osebno vozilo na Starem trgu v Trebnjem. Požar si še pred 

prihodom gasilcev pričeli gasiti krajani, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD 

Trebnje in Ponikve. 

 

06. 07. 2010 

Ob 16.09 je na avtocestnem odseku Bič Trebnje v bližini naselja Medvedjek, občina 

Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s cestišča preko ograje in v obcestnem jarku 

obstalo na boku. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so na vozilu 

odklopili akumulator in vzpostavili požarno varovanje. Posredovali so tudi gasilci 

GRC Novo mesto, ki so postavili vozilo nazaj na kolesa. Reševalci ZD Trebnje so 

poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče. 

 

Ob 22.00 je v Gorenji vasi pri Čatežu, obcina Trebnje, v kuhinji enostanovanjske 

hiše zagorelo olje v ponvi na štedilniku. Še pred prihodom gasilcev PGD Catež in 

PGD Trebnje so gorečo ponev in talno oblogo na površini enega kvadratnega metra 

pogasili domači. Pri gašenju se je ena oseba poškodovala in so jo prepeljali v 

Zdravstveni dom Trebnje. Gasilci PGD Čatež so prezračili prostore. 

 

13. 07. 2010 

Ob 20.00 so v Režunovi ulici, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje, ob prisotnosti 

policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v katerem je bila zaklenjena 

obnemogla starejša oseba. Osebo je v nadaljnjo oskrbo prevzela reševalna služba 

NMP Trebnje. 

 

 

 



22. 07. 2010 

Ob 9.02 se je na Prijateljevi cesti v Trebnjem v kombiniranem vozilu prevrnil 120 

litrski sod napolnjen s koncentratom pralnega sredstva za pranje tkanin. 

Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so omejili iztekanje in zajezili izteklo vsebino 

na tleh. Pralno sredstvo so odstranili, madež pa posipali z absorbentom in očistili 

cestišče. Razlita snov ni okolju škodljiva, do onesnaženja ni prišlo. 

 

23. 07. 2010 

Ob 12.28 je na avtocesti Novo mesto-Trebnje pri naselju Hrastje pri Mirni Peči, 

občina Mirna Peč, zagorelo tovorno vozilo. V nesreči ni bil nihče poškodovan. 

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili 

akumulator na vozilu in pogasili goreče vozilo. Vzrok in materialna škoda še nista 

znani. 

 

05. 08. 2010 

Ob 19.27 je v ulici Goliev trg, občina Trebnje, zaradi obilnih padavin meteorna 

voda zalila kletne prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Trebnje so iz kletnih 

prostorov objekta izčrpali petdeset kubičnih metrov vode. 

 

06. 08. 2010 

Ob 15.37 je na avtocesti pri odcepu za Trebnje zahod, občina Trebnje, voznik z 

osebnim vozilom trčil v odbojno ograjo. Avtomobil je zelo poškodovan, potniki pa 

so nepoškodovani. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu, nudili 

požarno varovanje in do prihoda policije in delavcev DARS-a zavarovali kraj 

nesreče. 

 

10. 08. 2010  

Ob 3.09 se je na avtocesti Ljubljana-Obrežje v smeri Ljubljane pri kraju 

Medvedjek v občini Trebnje zgodila prometna nesreča osebnega vozila . Reševalci 

NMP Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v novomeško 

bolnišnico. Posredovali so tudi gasilci PGD Trebnje in GRC Novo mesto. 

 

21. 08. 2010¸ 

Ob 0.56 je zagorelo v stanovanjski hiši velikosti 150 kvadratnih metrov v Velikih 

Dolih, občina Trebnje. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Gaber; Zagorica, Log in 

Sela pri Šumberku. Na kraju so bili tudi gasilci PGD Trebnje in Ponikve vendar 

njihova pomoč ni bila potrebna. Ogenj je poškodoval opremo v dnevni sobi in 

spalnici. 

 

30. 08. 2010 

Ob 21.30 je na cesti Trebnje – Dobrnič v bližini naselja Grmada, občina Trebnje, 

osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drevo. Reševalci NMP ZD Trebnje so na 

kraju oskrbeli dve lažje poškodovani osebi. Gasilci PGD Trebnje so vzpostavili 

prometno in požarno varovanje, odklopili akumulator in razsvetljevali mesto 

nesreče. 

 



15. 09. 2010 

Ob 18.47 je na Gubčevi cesti v Trebnjem osebno vozilo zapeljalo s ceste, podrlo dva 

stebra ulične razsvetljave in se zaletelo v kamnito ograjo. Pri tem se ni nihče 

poškodoval. Gasilci PGD Trebnje so počistili razlite motorne tekočine, preprečili 

nadaljnje iztekanje tekočin, odklopili akumulator, postavili vozilo na cesto in 

razsvetlili kraj dogodka. Delavec Elektro podjetja je odklopil elektriko na stebru 

javne razsvetljave. 

 

18. 09. 2010 

Ob 13.59 je zalilo kletne prostore v Prijateljevi ulici v Trebnjem. Vodo so izčrpali 

gasilci PGD Trebnjein postavili protipoplavne vreče, v naselju Kukemberk so 

postavili zaporo ceste, pregledali naselje Zidani most in pripeljali pesek. 

 Ob 16.00 so PGD Trebnje črpali vodo iz kurilnice v Benečiji. 

V zadnjih 12 urah je vodna ujma največ nevšečnosti povzročila v občini Trebnje. 

Gasilci gasilskih društev GZ Trebnje so posredovali v več kot dvajset intervencijah. 

V enajstih primerih so s protipoplavnimi vrečami pred vodo zaščitili stanovanjske 

hiše in poslovne objekte (Šentlovrenc, Mirna, Vel.Gaber, Grm, Vina Gorica, 

Ponikve, Krtina, Kamni potok,…). Najhujše je v kraju Šentlovrenc in okolici, kjer 

narasla voda grozi z zalitjem več stanovanjskih hiš in blokov. Gasilci pripravljajo 

stanovalce na morebitno evakuacijo. V Mirni so narasle vode zalile obrat Droge 

Kolinske in več stanovanjskih hiš. V šestih primerih so črpali vodo iz zalitih 

stanovanjskih hiš, osnovne šole in poslovnega prostora. V treh primerih so 

postavljali oznake za neprevoznost poplavljenih cest. Dva plazova, prvi v kraju 

Šentlovrenc je ogrožal stanovanjsko hišo, gasilci so stanovalce evakuirali in na 

plazišču naredili prve nujne ukrepe- odvodnjavanje površinskih vod in pokritje 

plazišča s folijo. Drugi plaz se je sprožil na cesto med Šentlovrencem in krajem 

Dolge Njive. Gasilci in pristojne službe so del plazu odstranili in omogočili 

prevoznost ceste. Po prvih informacijah gasilcev pa na trebanjskem območju grozi 

še nekaj plazov. Številne gasilske ekipe so bile na terenu vso noč. Aktiviran je bil 

tudi občinski štab CZ Trebnje in pristojne občinske službe. Gasilci so v zadnjih 24 

urah napolnili in namestili več kot 1800 protipoplavnih vreč peska. Narasle vode so 

povzročile nevšečnosti pri prevoznosti cest, v več primerih je bilo cestišče 

poplavljeno in cesta neprevozna, v dveh primerih pa je voda odnesla del cestišča. 

19.9. so v občini Trebnje gasilci nadaljevali s posredovanjem v krajih Trebnje, 

Šentlovrenc, Mirna, Veliki Gaber, Grm, Vina Gorica, Ponikve, Krtina, Kamni 

potok. Na novo je bilo potrebno posredovanje tudi v Dolenji Nemški vasi. Voda je 

zalila več stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. V Trebnjem je zalilo 

parkirana tovorna vozila na parkirišču pri čistilni napravi, zaradi česar se je pojavil 

manjši oljni madež. Zalita je tudi čistilna naprava. Na Medvedjeku se je sprožil plaz 

na dolžini 50 metrov in zaprl del ceste. Na terenu so gasilci PGD Trebnje, Račje 

selo, Ponikve, Šentlovrenc, Lukovek, Mirna, Veliki Gaber, Volčje njive, Log, Sela 

pri Šumberku. Zaradi narasle vode je neprevozna cesta Veliki Gaber – Šentlovrenc.  

Gasilci PGD Trebnje so črpali vodo v gostinskem lokalu v kraju Štefan, v 

industrijskem objektu Kolinske na Mirni in iz stanovanjskega objekta v Vina 

Gorici. 

 



19.09.2010 

Ob 0.52 se je na Prijateljevi cesti v Trebnjem zgodila prometna nesreča . Voznica je 

z osebnim avtomobilom zapeljala na obcestno ograjo in tam obtičala, pri tem se je 

lažje poškodovala. Gasilci PGD Trebnje so mesto nesreče požarno zavarovali, 

odklopili akumulator ter odstranili avto z ograje. 

 

19. 09. 2010 

Ob 14.50 so gasilci PGD Trebnje Posredovali v Pristavici pri Velikem Gabru, občina 

Trebnje, kjer so na vodotoku opazili oljne madeže. Gasilci so na gladino postavili 

večjo količino pivnikov in vpojnih čreves ter v bližini obale poskušali pobrati oljno 

goščo. Povzročitelj za onesnaženje in količina izlitega olja je neznana. 

 

05. 10. 2010 

Ob 7.59 je na avtocesti Novo mesto – Ljubljana pri kraju Medvedjek, občina 

Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Reševalci NMP ZD Trebnje so eno 

poškodovano osebo prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD 

Trebnje in GRC Novo mesto so odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri 

oskrbi ponesrečenca in vlečni službi.  

 

15. 10. 2010 

Ob 1.13 je na avtocesti Ljubljana Novo mesto v bližini izvoza Trebnje – zahod, 

občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili 

mimoidoči udeleženci v prometu. Gasilci PGD Trebnje in GRC Novo mesto so 

zavarovali in osvetlili mesto nesreče, odklopili akumulator in pregledali vozilo. 

 

Ob 10.28 je na AC Trebnje - Novo Mesto v občini Trebnje gorelo osebno vozilo. 

Požar so pred prihodom gasilcev pogasili mimoidoči udeleženci v prometu. Gasilci 

PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pregledali vozilo in 

nudili pomoč pri nakladanju. 

 

31. 10. 2010 

Ob 14.35 je na avtocesti med Trebnjem vzhod in Trebnjem zahod, občina Trebnje, 

gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so požar pogasili, odklopili akumulator 

ter počistili cestišče. 

 

05. 11. 2010 

Ob 15.50 se je na avtocesti v smeri Ljubljane pri kraju Odrga, občina Trebnje 

osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in zapeljalo s ceste. V nesreči se je ena oseba 

poškodovala, oskrbeli so jo reševalci ZD Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so požarno 

varovali mesto nesreče in odklopili akumulator. 

 

 

 

 

 

 



01. 12. 2010 

Ob 7.03 se je na cesti Trebnje–Mirna, pri Mirni, občina Trebnje, zgodila prometna 

nesreča z naletom dveh osebnih vozil. V nesreči je ena poškodovana oseba ostala 

ukleščena v vozilu in so jo rešili gasilci PGD Trebnje, reševalci NMP Trebnje pa so 

jo prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci so še odklopili 

akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem in požarno varovali mesto 

nesreče. 

 

05. 12. 2010 

Ob 11.41 so v kraju Hudeje, v občini Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske 

hiše. Posredovali so gasilci PGD Račje selo in PGD Trebnje. 

 

07. 12. 2010 

Ob 13.40 je prišlo do prometne nesreče na avtocesti med izvozoma Trebnje vzhod-

zahod, v smeri Ljubljane, občina Trebnje. Udeležena sta bila osebno in tovorno 

vozilo. Reševalci NMP ZD Trebnje so eno osebo oskrbeli. Gasilci PGD Trebnje pa 

so kraj nesreče požarno zavarovali. 

 

08. 12. 2010 

Ob 2.44 je zagorelo v stanovanjski hiši v kraju Gorenja vas pri Mirni v občini 

Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Ševnica, Mirna in Trebnje in pogasili požar, ki 

je uničil okoli 100 kvadratnih metrov ostrešja, opaža in izolacije. Gasilci PGD 

Ševnica so ostali na požarni straži ter nudili pomoč pri prekrivanju strehe s folijo. 

Vzrok požara še raziskujejo pristojne službe. 

 

09. 12. 2010 

Ob 16.57 sta na AC Ljubljana - Trebnje pri izvozu za Trebnje v občini Trebnje 

trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so opravili preventivni pregled poškovanih 

vozil. Poškodovanih ni bilo. 


