
INTERVENCIJE PGD TREBNJE 2013

04. 01. 2012
Ob 15.35 so v Šentlovrencu, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje na reki Temenici 
zamenjali vpojna črevesa in pivnike, ki so bili dne 31.12.2012 nameščeni zaradi 
onesnaženja s kurilnim oljem. Gasilci PGD Trebnje redno spremljajo stanje na reki 
in po potrebi menjajo vpojna črevesa in pivnike.

11. 01. 2013
Ob 9.59 je v kraju Mokronog, občina Mokronog-Trebelno, voznik z osebnim 
vozilom trčil v obcestno odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so požarno zavarovali 
kraj nesreče ter odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči 
ZD Trebnje so na kraju oskrbeli ponesrečenega voznika in ga odpeljali v Splošno 
bolnišnico Novo mesto.

14. 01. 2013
Ob 5.28 sta pri kraju Bistrica, občina Šentrupert, trčili osebni vozili. V nesreči se je 
ena oseba poškodovala. Reševalci ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in 
odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali 
in razsvetlili mesto nesreče, požarno pregledali vozili in odklopili akumulatorja.

17. 01 2013
Ob 9.49 je zagorelo v motornem delu tovornega vozila pri na avtocesti Novo mesto–
Trebnje pri naselju Dolenji Podboršt pri Trebnjem v občini Trebnje. Požar so 
pogasili gasilci PGD Trebnje in pregledali vozilo.

20. 01. 2013
Ob 9.14 je gorelo ostrešje industrijskega objekta podjetja Donit Tesnit v Trebnjem. 
Na objektu velikosti 30 x 40 metrov je zgorelo 150 kvadratnih metrov ostrešja, deli 
lesene konstrukcije pa so padli tudi v objekt. Požar je pogasilo skupaj 34 gasilcev 
PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo. Gasilci PGD Trebnje so izvajali tudi 
požarno stražo. 



24. 01. 2013
Ob 16.38 je na cesti Trebnje―Mirna, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste 
in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Trebnje so požarno in naletno zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulator na vozilu, postavili vozilo na cestišče in usmerjali 
promet. Poškodovanih ni bilo.

06. 02. 2013
Ob 8.29 je na cesti Veliki Gaber―Medvedjek, občina Trebnje, kombinirano vozilo 
zapeljalo s ceste in se zaletelo v drevo. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ki so 
ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in prepeljali na 
zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so odklopili 
akumulator, požarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče in pomagali 
reševalcem.



07. 02. 2013
Ob 14.46 je na avtocesti Trebnje-vzhod, občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. 
Gasilci PGD Trebnje so požar pogasili, pregledali vozilo s termo kamero in očistili 
cestišče.

08. 02. 2013
Ob 17.22 je v Dobravi v občini Trebnje zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Požar 
so pogasili gasilci PGD Dobrnič in Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so objekt 
pregledali s termovizijsko kamero. Ogenj je poškodoval električno napeljavo na peči 
za centralno kurjavo.

13. 02. 2013
Ob 18.27 je na dolenjski avtocesti pri viaduktu Ponikve, občina Trebnje, voznik z 
osebnim vozilom zapeljal s cestišča na brežino, pri čemer se je vozilo prevrnilo na 
streho. Gasilci PGD Trebnje so naletno in požarno zavarovali mesto nesreče, 
odklopili akumulator in postavili vozilo na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.



20. 02. 2013
Ob 17.01 so v Režunovi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje ob prisotnosti policije 
s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala obolela 
oseba. Reševalci NMP ZD Trebnje so ob pomoči gasilcev osebo prenesli do vozila in 
jo prepeljali v SB Novo mesto.

27. 02. 2013
Ob 13.29 so v Kamnem Potoku, občina Trebnje, zagorele saje v dimniku 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in PGD Velika Loka so pogasili goreče saje 
v dimniku, s termo kamero preventivno pregledali dimnik in prezračili prostore.

07. 03. 2013
Ob 10 53 je na dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in izvozom 
Trebnje―vzhod, občina Trebnje, tovorno vozilo trčilo v voznika, ki je zapuščal 
dostavno vozilo na odstavnem pasu. Pri tem se je voznik huje poškodoval. Gasilci 
PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem nujne medicinske 
pomoči ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu poškodovanca. Le-ta je poškodbam na 
kraju nesreče podlegel.

08. 03. 2013
Ob 15.46 se je na cesti Hrastovica―Pijavica, na meji med občinama Mokronog-
Trebelno in Sevnica, zgodila prometna nesreča. V čelnem trčenju dveh osebnih vozil 
sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGD Trebnje in PGD Mokronog so kraj 



dogodka protipožarno zavarovali, s tehničnim posegom razprli avtomobil in iz njega 
rešili sovoznika, odklopili akumulatorja, posipali razlite motorne tekočine in 
pomagali pri odstranjevanju poškodovanih vozil. Reševalci NMP ZD Trebnje so 
poškodovane oskrbeli in jih odpeljali v novomeško bolnišnico.

24. 03. 2013
Ob 20.55 se je na avtocesti Ljubljana–Obrežje med priključkoma Trebnje zahod in 
Bič v smeri Ljubljane pri Medvedjeku, občina Trebnje, zgodila prometna nesreča, z 
udeleženo tovornega in dveh osebnih vozil. Tovorno vozilo, ki je prevažalo 10 
osebnih vozila je prebilo zaščitno ograjo in zagorelo. Gasilci PGD Trebnje in Veliki 
Gaber so zavarovali kraj nesreče, pogasili požar na tovornem in naloženih vozilih, 
odklopili akumulatorje, razsvetlili kraj nesreče ter preprečili iztekanje in prečrpali 
gorivo iz tovornjaka. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju reševalci 
NMP ZD Trebnje oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo 
mesto.

25. 03. 2013
Ob 11.23 se je na avtocesti Ljubljana-Obrežje pri odcepu Trebnje zahod v smeri 
Trebnje, v prometni nesreči reševalnega vozila, poškodovala ena oseba. Reševalci 
NMP ZD Trebnje so jo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. 
Gasilci PGD Trebnje so požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in 
prepeljali tri udeležene osebe v Zdravstveni dom Trebnje.



26. 03. 2013
Ob 14.28 je v ulici Stari trg v Trebnjem v kopalnici stanovanjskega objekta počil 
ventil na vodovodni napeljavi. Gasilci PGD Trebnje so zaprli vodo in ventil 
zamenjali.

27. 03. 2013
Ob 17.35 sta v kraju Prelesje v občini Šentrupert trčili osebni vozili. V nesreči se je 
poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje 
oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in 
Šentrupert so odklopili akumulatorja na vozilih, protipožarno in protinaletno 
varovali kraj nesreče, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter 
očistili cestišče.

31. 03. 2013
Ob 23.04 so pri kraju Hudeje v občini Trebnje gasilci PGD Trebnje izvlekli 
kombinirano vozilo, ki je obtičalo na razmočeni gozdni poti. 

02. 04. 2013
Ob 15.39 se je v kraju Gomila v občini Mirna osebno vozilo zaletelo v prometno 
signalizacijo na prehodu ceste čez železniško progo. V nesreči sta se dve osebi 
poškodovali. Reševalci NMP ZD Trebnje so ju na kraju oskrbeli. Gasilci PGD 
Trebnje so odklopili akumulator na vozilu zavarovali kraj dogodka ter z vpojnim 
sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

15. 04. 2013
Ob 23.07 je zagorelo tovorno vozilo na cestninski postaji Dob v občini Ivančna 
Gorica. Vozilo, ki je je prevažalo lesno oglje, je zagorelo zaradi samovžiga. Gasilci 
GB Ljubljana, PGD Stična, Trebnje in Veliki Gaber so požar pogasili in razložili 
vozilo. Nastala je večja materialna škoda.



25. 04. 2013
Ob 6.47 je v Podjetniški ulici v Trebnjem osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se 
prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili 
akumulator na vozilu in usmerjali promet do prihoda policistov. Poškodovanih ni 
bilo

Ob 10.35 so v Račjem selu, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje v skladišču 
podjetja počisti pogonsko gorivo, ki je iztekalo iz tovornega vozila. Do onesnaženja 
ni prišlo.

01. 05. 2013
Ob 7.49 se je na AC med priključkoma Trebnje―zahod in Trebnje―vzhod, občina 
Trebnje, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo. Na kraj prometne nesreče so 
odpeljali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, gasilci PGD Trebnje in 
GRC Novo mesto. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, 
odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. V 
nesreči ni bilo poškodovanih.

04. 05. 2013
Ob 21.07 so gasilci PGD Trebnje posredovali v objektu na Gubčevi cesti v 
Trebnjem, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata v stavbi.

09. 05. 2013
Ob 12.12 so na Rimski cesti v Trebnjem, gasilci PGD Trebnje odprli vrata 
stanovanja, kjer se je nahajala onemogla starejša oseba.

17. 05. 2013
Ob 11.03 se je v Dolenji Nemški vasi v občini Trebnje zaradi eksplozije neznane 
snovi pri delu poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje 
so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD 
Trebnje so zavarovali in s termo kamero pregledali kraj nesreče. O dogodku so bile 
obveščene pristojne službe.



24. 05. 2013
Ob 16.44 je na avtocesti pri Medvedjeku, občina Trebnje, voznica z osebnim 
vozilom zadela v odbojno ograjo in obstala na prehitevalnem voznem pasu. 
Reševalci NMP Trebnje so poškodovano voznico oskrbeli in jo odpeljali v 
novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili 
akumulator in počistili razlite motorne tekočine.

28. 05. 2013
Ob 17.35 je v prostorih občine na Golievem trgu v Trebnjem počila vodovodna cev 
pri grelniku vode. Gasilci PGD Trebnje so zaprli ventil in posesali ter počistili vodo, 
ki se je razlila po treh etažah na površini 150 kvadratnih metrov.

14. 06. 2013
Ob 15.37 se je zaletela motoristka v traktor na cesti Velika Loka–Korenitka v občini 
Trebnje. Aktivirani so bili gasilci PGD Trebnje, zavarovali kraj nesreče, nudili 
pomoč ekipi nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu 
poškodovane osebe ter počistili in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi.

15. 06. 2013
Ob 12.51 so v Režunovi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom 
odprli vrata stanovanja in pomagali reševalcem ZD Trebnje pri prenosu starejše 
onemogle osebe do reševalnega vozila.

Ob 17.57 je na AC med priključkoma Trebnje―vzhod in Trebnje―zahod, v smeri 
Ljubljane, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo z avtoceste in se prevrnilo. 
Gasilci PGD Trebnje so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, 
odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. V 
nesreči ni bilo poškodovanih. Pomoč reševalcev nujne medicinske pomoči ZD 
Trebnje ni bila potrebna.

17. 06. 2013
Ob 14.09 sta na cesti Trebnje - Čatež v občini Trebnje, trčila motorist in osebno 
vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli 
motorista in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so 
odklopili akumulatorja, požarno zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem ter 
vlečni službi, posuli razlite motorne tekočine, usmerjali promet in očistili cestišče.

21. 06. 2013
Ob 23.30 je v večstanovanjskem objektu na Slakovi ulici v Trebnjem voda zalila 
prostore stanovanja. Gasilci PGD Trebnje so ob prisotnosti policistov vstopili v 
stanovanje, kjer so zaprli ventil in posesali vodo.



28. 06. 2013
Ob 14.54 je v kraju Korita, občina Trebnje, zagorelo v delavnici gospodarskega 
poslopja. Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič in Vrhe so pogasili požar na površini 
približno 45 kvadratnih metrov, preprečili da se ni razširil na celoten objekt ter 
protipožarno pregledali prostor in okolico. Nudili so pomoč lastniku pri sanaciji in 
odstranjevanju posledic požara.

30. 06. 2013
Ob 2.00 je v Gombišču, občina Trebnje, gorel lesen hlev za konje. Gasilci PGD 
Trebnje, Veliki Gaber, Zagorica, Sela pri Šumberku in Log so ogenj pogasili, 
požarno pregledali objekt in okolico, ter pomagali pri odstranjevanju 
poškodovanega ostrešja. Vzrok požara in materialna škoda še nista znana.



10. 07. 2013
Ob 11.22 se je v Cankarjevi ulici v Trebnjem kadilo iz stanovanja 
večstanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci iz PGD Trebnje, Račje selo, 
Ponikve in Lukovek. S tehničnim posegom so vstopili v stanovanje, kjer so ugotovili, 
da se na štedilniku smodi pozabljena hrana. Do požara ni prišlo. Gasilci so 
prezračili prostore, pregledali celoten objekt in preventivno evakuirali več 
stanovalcev. Na kraju so bili napoteni tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD 
Trebnje, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. O dogodku so bile obveščene 
pristojne službe.

23. 07. 2013
Ob 16.36 se je na avtocesti Ljubljana–Novo mesto pri izvozu Bič v občini Trebnje 
tovorni kombi zaletel v odbojno ograjo in prevrnil na bok čez odstavni in vozni pas. 
Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne 
tekočine in zavarovali kraj nesreče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

29. 07. 2013
Med 16.54 in 19.49 so zaradi neurja gasilci v občini Trebnje posredovali na več 
lokacijah. Gasilci PGD Veliki Gaber so v kraju Veliki Gaber pokrili dve 
stanovanjski hiši in župnijski urad. Gasilci PGD Občine so razžagali in odstranili 
podrta drevesa na relaciji Medvedjek–Pluska, pokrili gasilski dom PGD Občine in v 
kraju Breza pokrili dva hleva ter stanovanjsko hišo.Gasilci PGD Ponikve so 
razžagali in odstranili več podrtih dreves na cesti H1 v krožišču Ponikve in dve 
drevesi pri osnovni šoli v Dolenji Nemški vasi. Gasilci PGD Dobrnič so odstranili 
drevesa na cesti Dobrnič–Grmada, jih razžagali in z vitlom potegnili ob cesto. 
Gasilci PGD Trebnje so v kraju Breza pomagali pri pokrivanju gospodarskih 
poslopij in na cesti Trebnje-Grmada razžagali in odstranili dve drevesi, kateri sta se 
podrli na cesto.

05. 08. 2013
Ob 16.07 sta v Velikem Gabru, občina Trebnje, trčila osebno in kombinirano vozilo. 
Nastala je le materialna škoda. Gasilci PGD Trebnje so opravili požarno in naletno 
varovanje, odklopili akumulatorja, počistili cesto, posipali razlite motorne tekočine 
z absorbentom in pomagali pri odstranjevanju poškodovanih vozil.



09. 08. 2013
Ob 16.37 je v ulici Stari trg v Trebnjem meteorna voda zalila pritlično stanovanje 
večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so posesali okoli 100 litrov vode.

14. 08. 2013
Ob 18.44 se je na cesti Trebnje―Grmada, občina Trebnje, v bližini avtocestnega 
podvoza osebno vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cestišču. Poškodovala se je 
ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so naletno in požarno zavarovali mesto nesreče, 
opravili tehnični poseg na vozilu da so odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom 
posuli razlite motorne tekočine, postavili vozilo na kolesa, pomagali vlečni službi in 
očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega 
oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico.

15. 08. 2013
Ob 20.47 se je v Bistrici pri Mokronogu, občina Šentrupert, zgodila prometna 
nesreča. Po trčenju dveh osebnih vozil je ena oseba ostala ukleščena v vozilu. Gasilci 
PGD Trebnje in Šentrupert so s tehničnim posegom rešili osebo iz zvite pločevine, 
pomagali reševalcem, odklopili akumulatorja na vozilih, naredili požarno in 
protinaletno varovanje, počistili razlite motorne tekočine in odstranili vozili s ceste. 
Reševalci ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v novomeško 
bolnišnico.



16. 08. 2013
Ob 18.02 sta na AC med Trebnjem-zahod in Trebnje-vzhod v smeri Novega mesta 
trčila kombinirano vozilo s počitniško prikolico in osebno vozilo. V nesreči se je ena 
oseba poškodovala. Gasilci PGD Trebnje so požarno zavarovali kraj nesreče, 
odklopili akumulatorja, odstranili počitniško prikolico in počistili cestišče. Reševalci 
ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno 
bolnišnico Novo mesto.

27. 08. 2013
Ob 15.36 sta se na avtocesti pred izvozom Trebnje zahod v smeri Novo mesto, 
občina Trebnje, zaletela tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so prometno 
in požarno zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. 
Poškodovanih ni bilo.

17. 09. 2013
Ob 6.34 sta na cesti Hrastovica–Pijavice, občina Mokronog-Trebelno, čelno trčili 
osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali kraj nesreče, 
odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, 
nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in očistili cestišče. V 
nesreči sta bili poškodovani dve osebi.



25. 09. 2013
Ob 12.20 so v ulici Marof v Trebnjem delavci pri gradbenih delih pretrgali cev 
plinovoda, zato je prišlo do uhajanja plina. Gasilci PGD Trebnje so kraj požarno 
zavarovali in zaprli glavni ventil na plinohramu. O dogodku so bile obveščene 
pristojne službe.

Ob 20.09 so v naselju Hudeje, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje in Račje Selo 
pogasili manjši travniški požar.

26. 09. 2013
Ob 21.03 se je na cesti Mirna–Trebnje pri Podjetniški ulici v Trebnjem zgodila 
prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebno in terensko vozilo. Tri 
poškodovane osebe so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje odpeljali v 
Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulatorje, s 
tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, zavarovali ter razsvetlili mesto 
dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenih, počistili 
iztekle motorne tekočine in pomagali vlečni službi.



03. 10. 2013
Ob 14.08 sta v krožišču na hitri cesti med Trebnjem in Novim mestom pri naselju 
Jezero, občina Trebnje, trčila traktor s prikolico in kamion. V nesreči sta obe vozili 
zapeljali s cestišča, pri čemur se je traktor prevrnil na bok. Hudo telesno 
poškodovanega voznika traktorja so reševalci NMP ZD Trebnje oskrbeli in 
prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so mesto nesreče 
zavarovali, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu 
ponesrečenca, zaustavili iztekanje goriva iz prevrnjenega traktorja in preventivno 
prečrpali gorivo. Dežurni delavec Komunale Trebnje je poskrbel za odstranitev 
posledic in čiščenje cestišča.

05. 10. 2013
Ob 8.03 je v kraju Grm v občini Trebnje prišlo do prometne nesreče, v kateri se je 
voznica osebnega vozila zaletela v cvetlično betonsko korito. Gasilci PGD Trebnje in 
Ponikve so kraj prometno in požarno zavarovali, odklopili akumulator na vozilu in 
očistili cestišče. Poškodovano voznico so reševalci nujne medicinske pomoči ZD 
Trebnje oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

06. 10. 2013
Ob 16.30 je prišlo do onesnaženja cestišča z oljem na Rimski cesti v Trebnjem. 
Gasilci PGD Trebnje so madež na približno 150 kvadratnih metrih posuli z vpojnim 
sredstvom in očistili.

08. 10. 2013
Ob 12.45 so v bližini naselja Roženberk, občina Šentrupert, občani našli tri posode z 
neznano jedko snovjo. Gasilci PGD Trebnje, Šentrupert in Sveti Rok so zavarovali 
območje, posode zavili v neprepustno folijo in jih do prevzema pristojne službe 
ustrezno uskladiščili. Do onesnaženja ni prišlo. O dogodku so bile obveščene 
pristojne službe.

14. 10. 2013
Ob 19.35 je v Mali Loki v občini Trebnje prišlo do požara v podjetju Veriga 
Trebnje d.o.o. Zagorelo je v enem izmed prostorov ob kalilni peči, ogenj pa je zajel 
še hladilni bazen in uničil električno napeljavo. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, 
Velika Loka, Trebanjski Vrh, Občine, Šentlovrenc in Čatež, ki so pogasili požar, 



prezračili prostor ter odstranili in počistili manjšo količino razlitega hidravličnega 
olja.

1. 11. 2013
Ob 20.50 je v Brezovici pri Mirni v občini Mirna osebno vozilo zapeljalo s cestišča, 
se prevrnilo na bok in trčilo v starejši gospodarski objekt. Reševalci nujne 
medicinske pomoči ZD Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v 
Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili 
kraj nesreče, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in počistili 
cestišče.

9. 11. 2013
Ob 12.54 je v naselju Dolenji Podšumberk v občini Trebnje zagorelo v kuhinji nove 
stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Log, Veliki Gaber, Trebnje, Sela pri 
Šumberku in Zagorica, ki so požar omejili in pogasili. V požaru je zgorela oprema v 
kuhinji. Pri gašenju je sodelovalo 38 gasilcev. O dogodku so bili obveščeni policisti 
PU Novo mesto.

11. 11. 2013
Ob 9.04 je v kraju Češnjevek v občini Trebnje gorelo gospodarsko poslopje v 
velikosti 400 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek, Ponikve, Račje 
Selo, Velika Loka, Veliki Gaber in Čatež pod Zaplazom so pogasili ostrešje 
gospodarskega poslopja, rešili živino, kmetijske stroje ter pred požarom obvarovali 
dva sosednja objekta in odstranili 40 nakladalk pogorelega sena. Po ogledu 
pristojnih služb na požarišču bodo gasilci odstranili pogorelo ostrešje.

Ob 16.45 se je v kraju Prelesje, občina Šentrupert, voznik z osebnim vozilom zaletel 
v stanovanjsko hišo ob cesti. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so 
poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. 
Gasilci PGD Trebnje so požarno zavarovali kraj nesreče, ga razsvetljevali, odklopili 
akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem ter očistili in z vpojnimi sredstvi 
posuli cestišče.



16. 11. 2013
Ob 13.39 je v reki Temenici v Trebnjem občan opazil utopljeno osebo. Gasilci PGD 
Trebnje in reševalci ZD Trebnje so truplo izvlekli iz vode.

19. 11. 2013
Ob 11.17 so v Golievem trgu v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s teleskopsko 
platformo odstranili strešnike z objekta, ki so ogrožali pešce in promet na cesti.

30. 11. 2013
Ob 23.49 je v vinogradniškem naselju Lisec v občini Trebnje zagorela zidanica 
velikosti 6 x 8 metrov. Požar na starejšem objektu so pogasili gasilci PGD Dobrnič, 



Trebnje, Vrhtrebnje in Vrhe. Nadstropje in ostrešje objekta sta v celoti pogorela. 
Dežurni delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko. Vzrok požara še ni znan.

7. 12. 2013
Ob 18.44 je v naselju Hudeje v občini Trebnje zagorelo v prostorih stanovanjske 
hiše. Posredovali so gasilci PGD Račje Selo, Trebnje, Lukovek in Ponikve, ki so 
požar omejili in pogasili. V požaru je pogorelo okoli 30m2 ostrešja stanovanjske hiše 
in manjši del stiroporja na fasadi objekta. O dogodku so bili obveščeni policisti PU 
Novo mesto in dežurni delavec elektra.

12. 12. 2013
Ob 10.08 so v bloku v Režunovi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje odprli vrata 
stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Gasilci so še pomagali reševalcem 
Nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri prenosu onemogle osebe.

13. 12. 2013
Ob 22.58 je pri naselju Šentlovrenc v občini Trebnje osebno vozilo zapeljalo s ceste 
in obstalo na brežini. Gasilci PGD Trebnje so reševalcem NMP ZD Trebnje nudili 



pomoč pri prenosu in oskrbi ponesrečenca, osvetljevali in zavarovali kraj nesreče 
ter očistili razlite motorne tekočine.

Fotografija 1: Cajtng.com

20. 12. 2013
Ob 17.58 sta na cesti v Dolenjih Ponikvah v občini Trebnje trčili osebni vozili. 
Gasilci PGD Trebnje so protinaletno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili 
akumulatorja na poškodovanih vozilih, pomagali reševalcem, posuli razlite motorne 
tekočine z vpojnim sredstvom, ter pomagali vlečni službi. Reševalci nujne 
medicinske pomoči ZD Trebnje so dve poškodovani osebi odpeljali v Splošno 
bolnišnico Novo mesto.

Fotografija 2: Cajtng.com


