
INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2012  

 

14. 01. 2011 

Ob 3.07 je zagorelo v stanovanjski hiši v naselju Korita v občini Trebnje. Požar so 

pogasili gasilci PGD Dobrnič, Vrhtrebnje, Vrhe in Trebnje. Ogenj je uničil večji del 

sobe. V požaru je lastnik hiše umrl, zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom pa 

je bila ena oseba odpeljana na zdravljenje v SB Novo mesto.Pri gašenju sta se 

poškodovala tudi dva gasilca, ki so ju reševalci oskrbeli na kraju dogodka. Vzrok 

požara še preiskujejo pristojne službe. 

 

20. 01. 2012 

Ob 15.30 je v ulici Pod gradom v Trebnjem osebno vozilo zapeljalo s ceste in se 

prevrnilo po brežini. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGD Trebnje so 

pomagali reševalcem NMP Trebnje pri oskrbi in prenosu poškodovanih, zavarovali 

kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in počistili cestišče. Poškodovani osebi 

so odpeljali v SB Novo mesto. 

 
 

30. 01. 2012 

Ob 14.03 je v naselju Račje Selo, občina Trebnje, gorel traktor v gospodarskem 

objektu. Požar,se je razširil še na delavnico velikosti šest krat osem metrov. Gasilci 

PGD Trebnje in Račje Selo so pogasili traktor in delavnico. V požaru je traktor 

popolnoma uničen, vzrok požara in gmotno škodo pa ugotavljajo pristojne službe. 

  

31. 01. 2012 

Ob 14.26 je na avtocesti Novo mesto―Ljubljana v pokritem vkopu Medvedjek, 

občina Trebnje, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so 

naletno in požarno zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in posuli cestišče 

z vpojnim sredstvom. Poškodovanih ni bilo.  

 

04. 02. 2012 

Ob 23.19 so v naselju Lukovek, občina Trebnje, gorele saje v dimniku starejše 

stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in Lukovek so nadzorovali izgorevanje, 

pogasili požar, očistili dimnik in pregledali okolico. 

 



 

07. 02. 2012 

Ob 12.29 je v kuhinji stanovanjske hiše v Štefanu pri Trebnjem gorelo razgreto olje 

v posodi na štedilniku. Gasilci PGD Trebnje so z ročnim gasilnim aparatom pogasili 

ogenj na štedilniku ter prezračili prostor. V požaru je bil ožgan kuhinjski pult in 

viseče omarice.  

 

21. 02. 2012 

Ob 1.50 je zagorelo v prezračevalnem sistemu poslovnega prostora v ulici Goliev trg 

v Trebnjem. Gasilci PGD Trebnje so začetni požar pogasili in pregledali prostore. 

Zaradi hitre intervencije gasilcev ogenj ni povzročil večje škode. 

 

24. 02. 2012 

Ob 10.18 je bil v Spomeniški ulici, občina Mirna, na cestišču opažen večji oljni 

madež. Gasilci PGD Trebnje so z vpojnim sredstvom posuli in počistili približno 300 

metrov cestišča. 

 

25. 02. 2012 

Ob 13.51 je na cesti Trebnje―Dobrnič pri naselju Grmada, občina Trebnje, osebno 

vozilo zapeljalo na brežini in se prevrnilo na streho. Poškodovano voznico so 

reševalci NMP Trebnje prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD 

Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem, z 

vpojnim sredstvom posuli in počistili razlite motorne tekočine, vozilo postavili na 

kolesa in ga odmaknili s ceste. 

 
 



 

28. 02. 2012 

Ob 3.52 so v proizvodnji jekla podjetja Trimo Trebnje d.d. goreli filtri v odsesovalni 

napravi v komori za peskanje. Gasilci PGD Trebnje so odprli komoro in pogasili 

požar. 

 
 

01. 03. 2012 

Ob 12.25 je na Mirnski cesti v Trebnjem v obrtni coni gorela suha trava in 

grmičevje. Gasilci PGD Trebnje so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih 

metrov. 

 
 



 

03. 03. 2012 

Ob 14.14 so gorele smeti v večjem komunalnem zabojniku pri pokopališču na Ulici 

Talcev v Trebnjem. Gasilci PGD Trebnje so zabojnik pogasili.  

 
 

11. 03. 2012 

Ob 15.44 so na parkirišču v ulici Pod Gradom v občini Trebnje gasilci PGD Trebnje 

z vpojnimi sredstvi posuli po razliti motorni tekočini in očistili parkirišče na 

površini desetih kvadratnih metrov. 

 
 

14. 03. 2012 

Ob 14.52 je v Račjem selu v Občini Trebnje gorelo suho ločje, trava in grmičevje. 

Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar na površini okoli 1,8 hektara. O 

požaru so bile obveščene pristojne službe. 

 



 

17. 03. 2012 

Ob 13.59 je nad Vavpčo vasjo pri Dobrniču, občina Trebnje, gorela suha trava, 

podrast in mešani gozd. Požar na površini okoli treh hektarov je pogasilo 62 gasilcev 

PGD Dobrnič. Pri gašenju so jih s cisternami vode oskrbovali tudi gasilci PGD 

Trebnje.  

 

Ob 21.17 je na avtocesti Ljubljana–Novo Mesto, pri izvozu za Mirno Peč, osebno 

vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so 

nudili pomoč reševalcem NMP Novo mesto pri oskrbi in prenosu poškodovanca, 

očistili razlite motorne tekočine in osvetljevali mesto nesreče. Vozilo so postavili 

nazaj na cestišče in pomagali vlečni službi pri nakladanju vozila. 

 
 

18. 03. 2012 

Ob 17.03 je v Trebelnem v občini Mokronog-Trebelno voznik z osebnim vozilom 

zapeljal s ceste in se prevrnil. Gasilci PGD Trebnje in Trebelno so pomagali 

reševalcem ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu poškodovanega voznika, odklopili 

akumulator, požarno varovali mesto nesreče in počistili cestišče. Reševalci so 

poškodovanega odpeljali v novomeško bolnišnico. 

 
 

30. 03. 2012 

Ob 9.58 je v Veliki Loki v občini Trebnje gorelo na žagi. Ogenj, v katerem je gorelo 

žaganje, so pogasili delavci in gasilci PGD Trebnje, Velika Loka in Čatež pod 

Zaplazom. Požar ni povzročil gmotne škode.  

 



 

Ob 14.54 je gorelo v mešanem gozdu v vinski gorici Ažental, pri kraju Lipnik v 

občini Trebnje. V požaru, ki je gorel na površini enega hektarja in ogrožal dve 

zidanici je zgorelo tudi 2 kubična metra drv zloženih v bližini. Požar so omejili in 

pogasili gasilci PGD Trebnje in Ponikve. 

  
 

02. 04. 2012 

Ob 15.22 je v naselju Grm, občina Trebnje, iz rezervoarja tovornega vozila, 

parkiranega na parkirišču avtotransportnega podjetja, iztekalo pogonsko gorivo. 

Gasilci PGD Trebnje so naftni madež na asfaltu posuli z vpojnim sredstvom ter 

površino očistili. 

 

Ob 19.39 naj bi zagorelo osebno vozilo na AC Novo mesto-Ljubljana, pri izvozu 

Trebnje-zahod. Gasilci PGD Trebnje so preventivno požarno zavarovali kraj 

dogodka in ugotovili, da ne gre za požar, temveč za večjo okvaro na vozilu.  

 

03. 04. 2012 

Ob 12.24 se je na lokalni cesti v kraju Medvedjek v občini Trebnje zgodila 

prometna nesreča, v kateri se je voznik osebnega vozila zaletel v tovorno vozilo. V 

nesreči je voznik ostal ukleščen v vozilu. Gasilci PGD Trebnje so protipožarno 

zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom 

rešili ukleščenega, pomagali reševalcem in sanirali mesto nesreče. Poškodovanega 

voznika so reševalci NMP Trebnje oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v novomeško 

bolnišnico.  

 
 



 

 

 

 

17. 04. 2012 

Ob 23.21 je v ulici Glavna cesta v Mirni, občina Mirna, v kleti večstanovanjskega 

objekta zagorel električni skuter. Gasilci PGD Mirna, Selo pri Mirni, Ševnica, 

Volčje Njive in Trebnje so objekt pregledali in prezračili zadimljene prostore. 

Gašenje ni bilo potrebno. Škodo bodo ocenile pristojne službe. 

 

30. 04. 2012 

Ob 6.09 se je na avtocesti med predorom Leščevje in izvozom Trebnje zahod, občina 

Trebnje, v smeri Ljubljana, prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so na 

kraju izvajali protipožarno varovanje, odklopili akumulator in očistili razlite 

motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo. 

 
 

Ob 19. 09 so v Glavarjevi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje odprli vrata 

stanovanja, v katerem je bila obolela oseba. Reševalci ZD Trebnje so osebo odpeljali 

na zdravljenje v novomeško bolnišnico. 

  

23. 05. 2012 

Ob 18.37 se je zaradi vetra na ulici Marof v Trebnjem drevo nagnilo na telefonsko 

žico in ogrožalo streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so drevo odstranili.  

 

24. 05. 2012 

Ob 13.42 je v kraju Šentlovrenc, občina Trebnje, iz tovornega vozila iztekalo gorivo. 

Gasilci PGD Trebnje in delavci Cestnega podjetja Trebnje so počistili naftni madež 

na cesti površine 500 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Trebnje so za preprečitev 

onesnaženja potoka Temenice preventivno postavili oljne pivnike. 

 

07. 06. 2012 

Ob 16.37 je na cesti pri naselju Žalostna gora, občina Mokronog - Trebelno, osebno 

vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so požarno zavarovali 

kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem in postavitvi vozilo na 

cesto. V nesreči se je lažje poškodoval voznik vozila, katerega so oskrbeli reševalci 

ZD Trebnje. 



 

14. 06. 2012 

Ob 11.52 je v podjetju Trimo v Trebnjem iz tovornega vozila iztekalo gorivo. Gasilci 

PGD Trebnje so okoli 100 litrov izteklega goriva popivnali, madež posuli z vpojnim 

sredstvom in ga očistili. 

 
 

22. 06. 2012 

Ob 11.37 je počila cev električnega grelca v stanovanju na Gubčevi cesti v 

Trebnjem. Gasilci PGD Trebnje so zaprli dovod vode. 

 

25. 06. 2012 

Ob 15.35 je v Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, meteorna voda, zardi zamašenih 

odtočnih jaškov, zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD 

Ponikve in Trebnje so iz objekta izčrpali odvečno vodo in očistili meteorni jašek. 

 

Ob 16.08 je pri naselju Studenec, občina Trebnje, zaradi obilnih padavin prišlo do 

sprožitve manjšega zemeljskega plaza. Zemlja je zasula cesto na dolžini okoli 10 

metrov. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, ročno odstranili del zemlje in 

vzpostavili delno prevoznost ceste. Pristojne službe cestnega podjetja so postavile 

ustrezno prometno signalizacijo in odstranili plaz. O dogodku so bile obveščene 

pristojne službe. 

  

Ob 20.49 se je v Maistrovi ulici v Trebnjem, zaradi močnega deževja, začela 

posedati brežina, nad katero sta ogroženi dve stanovanjski hiši. Na eni od njih se že 

vidne poškodbe. Gasilci PGD Trebnje so nad plaziščem s folijo prekrili in začasno 

utrdili teren. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. 

 

03. 07. 2012 

Ob 11.38 je v Šentrupertu, v kletnih prostorih stanovanjske hiše, pri vzdrževalnih 

delih zaradi uhajanja plina iz plinske jeklenke zagorelo v kurilnici stanovanjske 

hiše. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD 

Trebnje so na kraju oskrbeli oba poškodovanca. Enega so z reševalnim vozilom 

prepeljali v Klinični center Ljubljana, drugega pa je prepeljal helikopter Letalske 

policijske enote v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči. 

Požar so pogasili gasilci PGD Šentrupert, na kraju so bili tudi gasilci PGD Trebnje. 

O dogodku so bile obveščene pristojne službe. 



 

05. 07. 2012 

Ob 15.12 je na avtocesti Ljubljana–Trebnje pri kraju Medvedjek v občini Trebnje 

osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnil na streho. Poškodovanega voznika so 

oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in prepeljali v novomeško 

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

varovali mesto nesreče, pomagali reševalcem in postavili vozilo na kolesa. 

 
 

Ob 16.10 je v Šentlovrencu v občini Trebnje meteorna voda zalila prostore župnišča. 

Gasilci PGD Šentlovrenc in Velika Loka so prečrpali vodo iz zalitih prostorov in 

odstranjevali posledice poplav. Ob 16.28 je v kraju Gornje Prapreče v občini 

Trebnje meteorna voda s hriba zalila lokalno cesto Trebnje–Veliki Gaber in 

ogrožala dve gospodarski poslopji. Gasilci PGD Trebnje so izvedli preusmeritev 

vode z vrečami peska in s postavitvijo zapore preprečili, da bi voda zalila objekta. 

Očistili so še dva odtočna jaška in postavili signalizacijo na cesti. 

 

08. 07. 2012 

Ob 0.09 je v Dolenjih Ponikvah, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. V 

nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so mesto nesreče 

razsvetljevali, zavarovali in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne 

medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo prepeljali v Splošno 

bolnišnico Novo mesto. 

 
 

 

 



 

10. 07. 2012 

Ob 6.32 je na cesti Mirna–Ševnica, občina Mirna, voznica osebnega vozila zapeljala 

s ceste v jarek in se prevrnila na bok. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj 

nesreče in odklopili akumulator. Voznica se v nesreči ni poškodovala. 

 

26. 07. 2012 

Ob 17.12 je v Starem trgu v občini Trebnje meteorna voda zalila prostore v 

poslovno stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Trebnje so iz stanovanja izčrpali 

okoli 400 litrov vode in posesali prostore. 

 

Ob 22.24 so v ulici Goljev trg v Trebnjem, gasilci PGD Trebnje s tehničnim 

posegom odprli vrata v stanovanja in omogočili reševalcem NMP Trebnje dostop do 

onemogle osebe. 
 

Ob 22.43 so pri kraju Studenec, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje razžagali in 

odstranili podrto drevo s ceste.  

 
04. 08. 2012 

Ob 11.17 je zagorelo terensko vozilo na avtocesti v smeri proti Novemu mestu pri 

izvozu Trebnje vzhod. Aktivirani so bili gasilci PGD Trebnje in pogasili začetni 

požar v motornem delu terenskega vozila, zavarovali kraj dogodka, odklopili 

akumulator na vozilu in očistili vozišče. 

 



 

11. 08. 2012 

Ob 16.01 se je na avtocesti A2 pri Korenitki, občina Trebnje, zgodila prometna 

nesreča v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Reševalci NMP ZD Trebnje so 

poškodovano osebo odpeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so 

izvedli protipožarno varovanje, odklopili akumulatorje in pregledali vozila zaradi 

iztekanja tekočin. 

 

15. 08. 2012  

Ob 14.06 je na avtocesti Ljubljana - Obrežje pri kraju Korenitka v občini Trebnje 

osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje 

so pomagali reševalcem NMP ZD Trebnje pri oskrbi poškodovanih, izvajali 

protipožarno varovanje, odklopili akumulator, očistili cestišče in obrnili vozilo na 

kolesa. Dve poškodovani osebi so oskrbeli reševalci NMP ZD Trebnje. 

 
 

23.08.2012 

Ob 7.54 je na tovornem vozilu na AC Ljubljana-Novo mesto, pri izvozu Trebnje-

zahod prišlo do požara in močnega dima. Gasilci PGD Trebnje so preventivno 

požarno zavarovali kraj dogodka in ugotovili, da ne gre za požar, temveč za večjo 

okvaro na turbini vozila. 

 

24.08.2012 

Ob 20.28 je na parkirišču v Mokronogu, občina Mokronog-Trebelno, gorelo osebno 

vozilo. Gasilci PGD Mokronog so pogasili požar  in odklopili akumulator. Na 

intervencijo so izvozili tudi gasilci PGD Trebnje, vendar njihovo ukrepanje ni bilo 

potrebno. 

 

27.08.2012 

Ob 11.45 je v kraju Jagodnik, občina Mokronog-Trebelno, lovec v gozdu našel 

odvrženo neznano jeklenko bele barve. Gasilci PGD Trebnje so jeklenko, v kateri je 

bil plin, ki se uporablja za polnjenje klimatskih naprav in hladilnikov pobrali in jo 

predali ustrezni službi. 

 



01. 09. 2012 

Ob 5.55 je v sobi gostinskega lokala v Dobrniču v občini Trebnje gorela elektro 

omarica. Gasilci PGD Dobrnič in PGD Trebnje so ogenj pogasili ter pregledali in 

prezračili prostore. 

 
 

03. 09. 2012 

Ob 14.57 so opazili madež na gladini potoka Temenica pri Trebnjem. Posredovali so 

gasilci PGD Trebnje in ob pregledu brežine ugotovili, da gre za onesnaženje z 

neznano tekočino v dolžini okoli 150 metrov. Na gladino potoka so namestili lovilna 

črevesa in pivnike. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, vzrok onesnaženja 

pa še ugotavljajo.  

 
 

06. 09. 2012 

Ob 1.15 sta na AC Novo mesto - Trebnje pred izvozom za Mirno Peč, občina Mirna 

Peč, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj 

nesreče, požarno pregledali okolico in nudili pomoč delavcem cestnega podjetja. 

Poškodovanih oseb ni bilo. 

 



 

13. 09. 2012 

Ob 1.26 je v Malem Gabru v občini Trebnje zaradi udara strele zagorelo 

gospodarsko poslopje velikosti 20 x 15 metrov. Ogenj je uničil ostrešje v celoti, 

zgorelo pa je tudi 15 ton žita, 20 ton sena in slame, puhalnik, sušilna naprava in 

drugo kmetijsko orodje. Požar so omejili in pogasili gasilci gasilskih društev 

Trebnje, Ponikve, Veliki Gaber, Zagorica in Log ter PGD Dob in Radohova vas iz 

GZ Ivančna Gorica. 

  
 

 
Ob 3.02 je v Malem gabru v občini Trebnje zaradi udara strele zagorelo ostrešje 

stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in Radohova vas so požar pogasili in 

pregledali ostrešje s termo kamero. Ogenj je ožgal manjši del ostrešja, zaradi udara 

strele pa je uničena električna napeljava. 

 



 

28. 09. 2012 

Ob 1. 01 sta na AC Ljubljana- Novo mesto pri kraju Ponikve, občina Trebnje, trčila 

tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so izvedli protipožarno varovanje, 

razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator in počistili cestišče. Reševalci NMP 

ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. 

 
 

30. 09. 2012 

Ob 8.00 je zapeljalo osebno vozilo s cestišča, pri čemer se je prevrnilo na bok, na 

avtocesti Ljubljana–Novo mesto pri naselju Bič v občini Trebnje. V nesreči se je ena 

oseba poškodovala. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili 

akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem NMP Trebnje, ki so poškodovano 

osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. 

 
 



 

12. 10. 2012 

Ob 6.14 je na avtocesti Ljubljana–Novo mesto pri kraju Bič v občini Trebnje osebno 

vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so izvedli protipožarno 

varovanje, razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, počistili cestišče ter 

pomagali ekipi NMP ZD Trebnje. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. 

 
 

15. 10. 2012 

Ob 11.15 sta na Kidričevi ulici v Trebnjem čelno trčili osebni vozili. V nesreči se je 

ena oseba telesno poškodovala, ki so jo oskrbeli reševalci ZD Trebnje. Gasilci PGD 

Trebnje so kraj nesreče požarno zavarovali, odklopili akumulatorja, z vpojnimi 

sredstvi posuli razlite motorne tekočine, počistili cestišče in pomagali pri 

odstranjevanju poškodovanih vozil.  

 
 

 



 

16. 10. 2012 

Ob 20.14 je v kraju Čatež, občina Trebnje, zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili 

gasilci PGD Čatež pod Zaplazom in PGD Trebnje. Ogenj je avto popolnoma uničil. 

O dogodku so bili obveščeni tudi policisti PU Novo mesto. 

 
 

18. 10. 2012 

Ob 22.33 je na Podjetniški ulici v Trebnjem prišlo do prometne nesreče, v kateri se 

je voznik osebnega vozila zaletel v drevo in ostal ukleščen v vozilu. Gasilci PGD 

Trebnje so s tehničnim posegom ponesrečenega rešili iz vozila, reševalci ZD Trebnje 

pa so takoj pričeli z oživljanjem, vendar je na kraju nesreče umrl. Gasilci so kraj 

nesreče razsvetlili in požarno zavarovali, odklopili akumulator, pomagali 

reševalcem, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče. 

 

27. 10. 2012 

Ob 11.56 je bil na cesti Mokronog―Zbure pri kraju Dolenje Laknice, občina 

Mokronog―Trebelno, opažen večji oljni madež. Gasilci PGD Mokronog in PGD 

Trebnje so madež v dolžini 500 metrov posuli z vpojnimi sredstvi in očistili cestišče, 

pregledali območje potoka Laknica ter zaradi preprečitve onesnaženja na gladino 

postavili pivnike in lovilna črevesa. Delavec Cestnega podjetja Novo mesto je 

postavil opozorilno signalizacijo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. 

 

28. 10. 2012 

V nočnih urah je močno sneženje zajelo tudi območje občine Trebnje. Zaradi velike 

teže mokrega snega je bilo polomljenih več dreves. Ob 7.30 so bili gasilci PGD 

Trebnje aktivirani za odstranjevanje podrtih dreves na cesti Trebnje-Mirna v 

Zvijavnici, kjer so razžagali in odstranili več kot 70 dreves. Ob 7.55 so razžagali in 

odstranili 2 drevesi, ki sta padli na staro hitro cesto pri Belšinji vasi. Ob 8.30 so na 

cesti Trebnje-Grmada odstranili 5 dreves, še več pa jih je bilo podrtih, vendar je 

bila velika nevarnost padajočih dreves. Zato se je ta odsek ceste zaprl za ves promet. 

Ob istem času so odstranili drevesa tudi na cesti Zvijavnica-Dolenje Medvedje selo. 

Ob 9.uri se je na cesti Trebnje-Račje selo skupaj z gasilci PGD Račje selo skupaj 

odstranilo več kot 50 podrtih dreves. Ob istem času so gasilci PGD Trebnje 

odstranili drevesa z lokacij Brezovica pri Mirni, Deponija 

Globoko in Hudeje. Ker je nevarnost padajočih dreves na cesti Trebnje-Grmada so 

gasilci PGD Trebnje in Vrhtrebnje odstranili 30 dreves. Ponovno je bilo potrebno 



odstranjevati drevesa na odseku Dol-Zvijavnica, gasilci PGD Trebnje so drevesa 

odstranili tudi pri kamnolomu Kremen v občini Mirna. Med 11. in 13.30 uro so 

gasilci PGD Trebnje odstranjevali podrta drevesa na cesti Trebnje-Repče, kjer je 

bilo podrtih več kot 150 dreves. Gasilci PGD Trebnje so odstranili tudi drevesa na 

cesti Grmada-Repče.  

Skupno se je v intervenciji v hudem sneženju odstranilo več kot 450 dreves in 

zagotovilo prevoznost cest.  

  
 

 



 

29. 10. 2012 

Ob 7.50 so gasilci PGD Trebnje in PGD Račje Selo na cesti Trebnje-Račje selo pri 

Veterinarski postaji odstranili s ceste drevo, ki se je podrlo na cesto in oviralo 

promet.  

 
 

Ob 11.05 so gasilci PGD Trebnje in delavci CGP na cesti Trebnje-Mirna pri 

Zijavnici odstranili s ceste drevo, ki se je podrlo na cesto in oviralo promet.  

  

Ob 11.28 so v kraju Grmada, občina Trebnje, zagorele saje v dimniku. Gasilci PGD 

Vrhtrebnje, Dobrnič in Trebnje so nadzorovali izgorevanje saj, s termovizijsko 

kamero pregledali okolico dimnika in ostrešje. 

 

01. 11. 2012 

Ob 12.20 je v Kidričevi ulici v Trebnjem zagorelo ob peči v kurilnici stanovanjske 

hiše. Požar so pogasili gasilci iz PGD Trebnje, Račje selo, Lukovek in Ponikve. 

Ogenj je uničil gorilec, nekaj opreme in vrata. Gasilci so še preventivno pregledali 

in prezračili prostore. 

 

05. 11. 2012 

Ob 11.39 je v ulici Cviblje v Trebnjem podtalnica zalila kletne prostore 

stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so prečrpali trideset 

kubičnih metrov vode iz kletnih prostorov in očistili cestišče. 

 
 



 

11. 11. 2012 

Ob 12.47 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše v naselju Meglenik v občini 

Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Ponikve, Trebnje in Lukovek in pogasili goreče 

saje, prezračili zadimljene prostore in pregledali dimno tuljavo s toplotno kamero. 

 
 

25. 11. 2012 

Ob 22.06 se je v Slovenski vasi, občina Šentrupert, zgodila prometna nesreča z 

udeležbo dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, 

odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči ZD 

Trebnje, razsvetljevali kraj nesreče in počistili cestišče. V nesreči sta bili 

poškodovani dve osebi. 

 
 



 

04. 12. 2012 

Ob 6.00 je na avtocesti Trebnje–Ljubljana pri Medvedjeku, občina Trebnje osebno 

vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ki so 

ju reševalci NMP ZD Trebnje oskrbeli na kraju. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali 

kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle 

motorne tekočine. 

 
 

13. 12. 2012 

Ob 19.33 je v podjetju Trimo d.d. v Trebnjem gorel peskalni stroj. Do prihoda 

gasilcev so delavci začetni požar na stroju pogasili. Gasilci PGD Trebnje so odprli 

komoro za peskanje in dokončno pogasili požar na filtrih ter preventivno pregledali 

stroj s termo kamero. 

 
 



31. 12. 2012 

Ob 15.32 je prišlo v Šentlovrencu, občina Trebnje, do onesnaženja reke Temenice. 

Po neuradnih podatkih je v reko Temenico preko kanalizacijskih cevi stekla manjša 

količina kurilnega olja. Gasilci PGD Trebnje so na reki Temenici in pri viru 

onesnaženja postavili vpojna črevesa in pivnike s katerimi so preprečili širjenje 

oljnega madeža. O dogodku so obveščene pristojne službe. Vzrok onesnaženja bodo 

raziskali policisti PU Novo mesto. 

 


