
INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2011 

 

06. 01. 2011 

Ob 5.42 se je na cesti Mokronog – Zbure, pri kraju Srednje Laknice v občina 

Mokronog Trebelno prevrnilo tovorno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so pregledali 

kraj nesreče, osvetljevali cesto, postavili pivnike ter preprečili iztekanje goriva. 

 

19. 01. 2011 

Ob 7.19 je na avtocesti Novo mesto–Ljubljana v bližini odcepa za Bič, občina 

Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino in se prevrnilo na streho. 

Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so kraj požarno zavarovali, 

odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem, postavili vozilo na kolesa in nudili 

pomoč vlečni službi. Reševalci NMP ZD Trebnje so poškodovano osebo prepeljali v 

novomeško bolnišnico. 

 
 

17. 02. 2011 

Ob 7.57 se je močno kadilo izpod pokrova osebnega vozila na avtocesti v smeri 

Ljubljana-Novo mesto pri kraju Korenitka v občini Trebnje. Posredovali so gasilci 

PGD Trebnje, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pregledali osebno 

vozilo. 

 

24. 02. 2011 

Ob 15.00 je v Ulici OF v Trebnjem, v kurilnici stanovanjske hiše, zagorela posoda s 

tlečim pepelom. Gasilci PGD Trebnje so pogasili ogenj, ki se je razširil iz posode in 

zajel lesen okenski okvir ter stvari zložene pod oknom. 

 

Ob 17.53 so v Štefanu pri Trebnjem, gasilci PGD Trebnje, nudili pomoč pri čiščenju 

kanalizacijske cevi med stanovanjsko hišo in kanalizacijskim omrežjem. Pregledali 

so kanalizacijo in ugotovili, da je cev stisnjena med hišo in omrežjem. Potreben bo 

odkop cevi s strojem. 

 

25. 03. 2011 

Ob 19.20 je izbruhnil travniški požar pri bencinskem servisu v Belšinji vasi v občini 

Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in pogasili okoli 300 kvadratnih 

metrov suhe trave in grmičevja. 

 



 

 

27. 03. 2011 

Ob 18.45 je bilo na Rimski cesti v Trebnjem zaradi počene vodovodne cevi 

poplavljeno stanovanje v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGD Trebnje so zaprli 

glavni vod vodovodne napeljave, počistili razlito vodo v stanovanju in sanirali 

posledice poplave. Preventivno so pregledali tudi sosednja stanovanja. 

 

02. 04. 2011 

Ob 19.59 je zagorelo na travniku med naseljema Lukovek in Skrovnice v občini 

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

Lukovek in Trebnje. 

 

08. 04. 2011 

Ob 14.26 je v Gorenji Nemški vasi, občina Trebnje, zagorel motor osebnega 

avtomobila, ki je bil parkiran ob stanovanjski hiši. Ogenj se je iz avtomobila razširil 

še na lesena polkna hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje. 

 
 

15. 04. 2011 

Ob 9.37 je v naselju Debenec, občina Trebnje, gorela stanovanjska hiša velikosti 

6X4 metra, ki jo je ogenj v celoti uničil. Ogenj se je razširil tudi na stanovanjsko 

hišo velikosti 6X8 metrov in uničil del ostrešja, podstrešja in fasado. Požar so 

pogasili gasilci PGD Mirna, Ševnica, Volčje Njive, Selo, Mokronog, Šentrupert in 

Trebnje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Vzrok in škoda še nista 

znana. 

 

19. 04. 2011 

Ob 22.13 je zagorel gorel stanovanjski objekt v naselju Krtina v občini Trebnje. 

Požar so pogasili gasilci PGD Čatež pod Zaplazom, Občine, Ponikve, Šentlovrenc, 

Trebanjski Vrh, Trebnje in Velika Loka. Gasilci PGD Šentlovrenc in Velika Loka 

so po zaključku gašenja na požarišču izvajali požarno stražo do 1. ure. Vzrok 

požara in višino škode še ugotavljajo pristojne službe. 

 



25. 04. 2011 

Ob 13.18 je zaradi neprevidnega kurjenja ogenj ušel nadzoru pri naselju Vina 

Gorica v občini Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in pogasili okoli 100 

kvadratnih metrov trave in grmičevja. 

 

 

 

26. 04. 2011 

Ob 11.30 je na avto cesti med izvozoma Trebnje-zahod in Trebnje-vzhod, v smeri 

Novega mesta, osebno vozilo zapeljalo na obcestno brežino, se prevračalo po cestišču 

in obstalo na kolesih. V nesreči se je poškodovalo pet oseb. Gasilci PGD Trebnje so 

požarno zavarovali mesto nesreče, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator, z 

vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci 

NMP ZD Trebnje so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali na nadaljnje 

zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 

28. 04. 2011 

Ob 14.49 so na gladini potoka Kodeljevec v Veliki Loki v Občini Trebnje opazili bel 

madež. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so približno 700 metrov pred izlivom 

potoka v reko Temenico odkrili, da iz odtočne cevi iz podjetja TPV d.d. Velika Loka 

priteka v potok neznana bela snov, ostrega vonja. Gasilci so s čepom zamašili cev in 

s tem preprečili nadaljnje iztekanje. Preventivno so še pregledali okolico in potok. O 

dogodku je bil obveščen inšpektor za okolje, ki je bil na kraju in policija. Količina in 

vrsta iztekle snovi zaenkrat nista znana, pogina rib ni bilo opaziti. 

 

01. 05. 2011 

Ob 13.44 je v Gorenjih Ponikvah ,občina Trebnje, osebno vozilo podrlo ograjo 

mostu in obtičalo na robu. Še pred prihodom gasilcev so ga umaknili nazaj na 

cestišče. Gasilci PGD Trebnje so na robu mosta razvili zaščitni trak in odklopili 

akumulator na osebnem vozilu. 

 

Ob 15.13 je na cesti pri Benečiji, občina Trebnje voznik z osebnim vozilom zapeljal s 

ceste. Reševalci so dve poškodovani osebi odpeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci 

PGD Trebnje so zavarovali kraj, protipožarno zavarovali osebno vozilo in ga 

postavili na kolesa ter odklopili akumulator.  

 



09. 05. 2011 

Ob 20.15 je voznik tovornega vozila na avtocesti pri kraju Medvedjek, občina 

Trebnje, zapeljal s ceste in se prevrnil po pobočju. Gasilci PGD Trebnje so požarno 

zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, prečrpali približno 

tristo litrov pogonskega goriva in počistili cestišče. Poškodovanega voznika so 

reševalci ZD Trebnje oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 
 

12. 05. 2011 

Ob 15.12 sta trčili osebno in kombinirano vozilo v Puščavi v občini Mokronog-

Trebelno. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Trebnje so pregledali 

vozili in očistili cestišče. Reševalci ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in 

odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 

23. 05. 2011 

Ob 4.15 so v Veliki Loki v občini Trebnje ob stanovanjski hiši zagorela zložena 

drva. Ogenj se je razširil in poškodoval približno 8 kvadratnih metrov fasade in 10 

kvadratnih metrov ostrešja. Požar so pogasili gasilci PGD Trebnje in Velika Loka. 

 

30. 05. 2011 

Ob 20.32 sta bili v prometni nesreči v Kidričevi ulici v Trebnjem, udeleženi osebno 

in kombinirano vozilo. Kombinirano vozilo se je prevrnilo na bok. V nesreči se je 

ena oseba poškodovala. Reševalci NMP Trebnje so jo oskrbeli na kraju nesreče. 

Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu, požarno varovali kraj 

dogodka, nudili pomoč reševalcem, postavili vozilo na kolesa in počistili cestišče. 

 

06. 06. 2011 

Ob 21.02 je v Belšinji vasi, občina Trebnje, občan požigal smeti. Zaradi močnega 

dima so posredovali gasilci PGD Trebnje, ki so pregledali območje in niso zaznali 

nevarnosti za okolico.  

 

07. 06. 2011 

Ob 11.39 se je na avtocesti Ljubljana - Novo mesto, pri izvozu Trebnje vzhod, 

občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zaletel v zaščitno ograjo in se prevrnil na 

bok. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci NMP Trebnje. Gasilci PGD 

Trebnje so zavarovali in požarno varovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo 

postavili na kolesa, umaknili na odstavni pas ter očistili cestišče. 



 

Ob 19.37 je v naselju Štefan pri Trebnjem meteorna voda zalila jaške in ogrožala 

stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Trebnje so očistili jaške in oprali dvorišče. 

Ob 19.43 je v naselju Gornje Prapreče, občina Trebnje, meteorna voda nanesla 

veliko količino blata in peska na cesto. Gasilci PGD Trebnje in PGD Šentlovrenc so 

na kraju odstranili posledice nanosa in oprali cestišče. Dežurni delavec Cestnega 

podjetja je postavil cestno signalizacijo.  

 

12. 06. 2011 

 Ob 14.33 je meteorna voda poplavila stanovanjsko hišo v naselju Štefan pri 

Trebnjem. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, vodo izčrpali, očistili jaške, blato in 

pesek ter nudili pomoč pri odstranjevanju zemlje. 

  

Ob 14.40 je zagorelo gospodarsko poslopje v naselju Repče v občini Trebnje. 

Aktivirani so bili gasilci PGD Dobrnič in Vrhtrebnje in Trebnje in požar pogasili. 

Nastala je le manjša gmotna škoda. 

  

Ob 14.45 se je usul zemeljski plaz v dolžini okoli 20 metrov na cesto Trebnje - 

Velika Loka pri kraju Štefan v občini Trebnje in zasul polovico cestišča. Pristojne 

službe cestnega podjetja so odstranile material, gasilci PGD Trebnje pa so oprali 

cestišče, očistili zamašene odtočne kanale in jaške ter usmerjali promet. 

 

16. 06. 2011 

Ob 13.52 je trčilo osebno vozilo v zaščitno ograjo na avtocesti Novo mesto-Ljubljana 

pri naselju Medvedjek na avtocesti Novo mesto-Ljubljana v občini Trebnje. 

Posredovali so gasilci PGD Trebnje, odklopili akumulator, zavarovali cestišče ter ga 

posuli z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Trebnje so nudili pomoč poškodovani 

osebi. 

 

21. 06. 2011 

Ob 11.39 sta v Starem Trgu v Trebnjem trčila motorno kolo in osebno vozilo. 

Gasilci PGD Trebnje so požarno zavarovali kraj nesreče in usmerjali promet. 

Reševalci NMP Trebnje so nudili pomoč poškodovani osebi. 

 

23. 06. 2011 

Ob 4.33 se je na avtocesti Ljubljana–Novo mesto pri naselju Medvedjek v občini 

Trebnje osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in pristalo na boku na voznem 

pasu. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator, prometno in požarno 

zavarovali mesto nesreče in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. 

Reševalci NMP Trebnje so nudili pomoč dvema lažje poškodovanima osebama. 



 
 

29. 06. 2011 

Ob 16.43 je prišlo do prometne nesreče štirikolesnika v naselju Roženpelj v občini 

Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem 

pri oskrbi ponesrečenca, ki so ga prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

 

06. 07. 2011 

Ob 15.37 se zaletelo osebno vozilo v obcestno tablo in obstalo na odstavnem pasu na 

avtocesti pred izvozom za Trebnje. Aktivirani so bili gasilci PGD Trebnje, 

zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem. 

Poškodovanega voznika so reševalci NMP Trebnje prepeljali v novomeško 

bolnišnico. 

 
 

08. 07. 2011 

Ob 17.58 sta v križišču pri pokopališču v Mokronogu, občina Mokronog-Trebelno, 

trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulatorja na vozilih, 

odstranili vozila s cestišča, nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči Trebnje ter 

počistili cestišče. V nesreči se je ena oseba lažje poškodovala. 

 

18. 07. 2011 

Ob 20.55 je na avtocesti Novo mesto - Ljubljana, med priključkoma Trebnje – 

vzhod in Trebnje – zahod, občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo 

mesto in PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili mesto nesreče, pogasili goreče 

vozilo, očistili in oprali cestišče ter nudili pomoč vlečni službi pri odstranitvi vozila. 

Požar je vozilo popolnoma uničil. 



 
 

06. 08. 2011 

Ob 17.25 je na avtocesti Ljubljana - Novo mesto, občina Trebnje, osebno vozilo 

zaneslo s cestišča. Pri tem se je vozilo prevrnilo in obstalo na kolesih na brežini. 

Gasilci PGD Trebnje so prometno in požarno varovali mesto nesreče in očistili 

cestišče. Poškodovanih ni bilo. 

 
 

17. 08. 2011 

Ob 22.48 je na avtocesti Novo mesto–Ljubljana, med priključkoma Mirna Peč in 

Trebnje-vzhod v smeri Ljubljane, občina Trebnje, osebno vozilo trčilo v zaščitno 

ograjo in obstalo na odstavnem pasu. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC 

Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali in osvetlili mesto nesreče, s tehničnim 

posegom rešili poškodovano osebo, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator, 

razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom, očistili cestišče in nudili pomoč 

vlečni službi. Reševalci NMP ZD Trebnje so poškodovano osebo prepeljali na 

zdravljenje v novomeško bolnišnico. 



  
 

05. 09. 2011 

Ob 9.11 je na izvozu iz avtoceste Trebnje vzhod, občina Trebnje, voznik tovornega 

vozila zaradi slabosti zadel v odbojno ograjo. Voznika so reševalci ZD Trebnje 

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

požarno zavarovali kraj nesreče in pregledali vozilo. 

 

 

 

 

08. 09. 2011 

Ob 8.50 je zagorelo na črnem odlagališču smeti pri kraju Mali Gaber v občini 

Trebnje. Gasilci PGD Veliki Gaber in Trebnje so v globeli površine 400 kvadratnih 

metrov pogasili večjo količino odpadnih gum in ostalih odpadkov. O dogodku so bile 

obveščene pristojne službe. 

 

12. 09. 2011 

Ob 11.19 je prišlo do delovne nesreče na Ulici herojev v Trebnjem, kjer se je 

poškodovala ena oseba. Posredovali so reševalci NMP Trebnje in gasilci PGD 

Trebnje. 

 

04. 10. 2011 

Ob 14.11 je na gradbišču v Režunovi ulici v Trebnjem zaradi pretrgane vodovodne 

cevi voda ogrožala objekt. Posredovali so gasilci PGD Trebnje. Iz gradbene jame so 

Izčrpali okoli 60 kubičnih metrov vode. 

 



 

05. 10. 2011 

Ob 8.34 se je na avtocesti v smeri Ljubljana–Novo mesto, pri Trebnjem, zgodila 

prometna nesreča v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Reševalci NMP Trebnje 

so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče in odpeljali na zdravljenje v 

novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu, 

požarno varovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem in počistili cestišče. 

 
 

 

 

21. 10. 2011 

Ob 10.57 se je na cesti Rodine–Gomila pri kraju Rodine v občini Trebnje prevrnilo 

osebno vozilo in obstalo na kolesih. V nesreči se je poškodoval voznik osebnega 

vozila. Reševalci NMP Trebnje so poškodovanega oskrbeli in odpeljali na 

zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator, 

nudili pomoč reševalcem, požarno varovali kraj dogodka in posuli cestišče z 

vpojnimi sredstvi. 

 
 

24. 10. 2011 

Ob 14.12 sta na cesti Trebnje–Mirna pri odcepu za naselje Primštal, občina 

Trebnje, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD 

Trebnje so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem, odklopili 

akumulatorja in počistili cestišče z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP ZD Trebnje so 

poškodovano osebo prepeljali v novomeško bolnišnico. 



 
 

11. 11. 2011 

Ob 19.59 je pred izvozom na avtocesto Trebnje - zahod, občina Trebnje, zaradi 

pregretja zagorela pnevmatika na tovornem vozilu. Gasilci PGD Trebnje so gorečo 

pnevmatiko pogasili in ohladili zavorni sistem. 

 

18. 11. 2011 

Ob 8.12 so na parkirišču na Golievem trgu v Trebnjem, gasilci PGD Trebnje z 

vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. 

 

 

22. 11. 2011 

Ob 18.27 so v Tomšičevi ulici v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 

Gasilci PGD Trebnje so nadzorovali gorenje saj do izgoretja.  

 

30. 11. 2011 

Ob 12.58 so v Jezeru, občina Trebnje, v dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. 

Gasilci PGD Lukovek in Trebnje so pogasili goreče saje v dimniku, pregledali in 

očistili dimno tuljavo ter prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja. 

 

04. 12. 2011 

Ob 14.28 je v Trubarjevi ulici v Trebnjem, v stanovanjski hiši zagorel adventni 

venec in omara. Gasilci PGD Trebnje so gorečo omaro in venec pogasili ter požarno 

pregledali in prezračili prostore. 

 

10. 12. 2011 

Ob 15.40 so gasilci PGD Trebnje na gradbišču na Režunovi ulici v Trebnjem rešili 

muco, ki je padla v dva metra globok drenažni jašek in obtičala globoko v ceveh. 

 



12. 12. 2011 

Ob 11.29 je na železniškem prehodu v Benečiji, občina Trebnje, osebno vozilo 

zapeljalo pred potniški vlak. V nesreči se je ena oseba hujše poškodovala. Gasilci 

PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem pri 

prenosu poškodovane osebe, opravili tehnični poseg na vozilu, požarno pregledali 

potniški vlak in zavarovali kraj nesreče. Reševalci NMP Trebnje so poškodovano 

osebo odpeljali v novomeško bolnišnico. 

 
 

 

Ob 17.00 je na cesti Trebnje - Mirna pri naselju Hudeje, občina Trebnje, osebno 

vozilo zapeljalo s ceste in obstalo prevrnjeno na robu vozišča. Gasilci PGD Trebnje 

so odklopili akumulator in požarno pregledali vozilo. V nesreči ni bil nihče 

poškodovan. 

 
 

 

 


