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130 let organiziranega gasilstva v Tržiču
V zapisih tržiških kronistov zasledimo podatke o večjih požarih v letih 

1689 in 1806 in o uničujočem požaru na desnem bregu Tržiške Bistrice 
leta 1811, ki je uničil 151 hiš in zahteval 75 življenj. Po tem silovitem 
požaru, so se Tržičani zaobljubili za vsakoletno Florijanovo procesijo in 
sveto mašo, ki se jo udeležijo tudi gasilci. 

V obrambo proti ognju so z odredbo občine dosegli, da so Tržičani 
pri obnovi hiš po letu 1811 med hišami gradili požarne zidove, podstreš-
ja zapirali z železnimi vrati, okna so imela železne polknice, strešne line 
zastirke iz železne pločevine, kar je danes najbolj vidno na dvorišču hiše 
na Koroški cesti 7, v nekdanji Mallyjevi − Bonceljnovi hiši. Ob ogledu 
Tržiča sta potopisec Alban Stolz in geolog B. Hacquet menila, da je taka 
obramba pred ognjem svetovna redkost. 

Požar v Tržiču leta 1811, detajl oltarne podobe M. Langusa iz 
leta 1846 v župni cerkvi Tržič (vir: fototeka Tržiškega muzeja)



Ustanovitev požarne brambe

Pred 130 leti so se Tržičani med prvimi na Gorenjskem organizirali v 
društvo gasilcev in se tako začeli boriti proti ognju. Na pobudo župana 
in tovarnarja K. B. Mallyja (25 let je bil pri društvu) so 4. aprila 1883 
ustanovili požarno brambo Tržič − Freiwillige Feuerwehr in Neumarktl. 
Ustanovitev je z odlokom št. 853 potrdila Kranjska deželna vlada, odlok 
je podpisal grof Chorinsky. K društvu je pristopilo 33 članov. Vključeni 
so bili v nemško Deželno zvezo Kranjskih gasilskih društev in bili nemško 
usmerjeni. Leta 1914 je bila ustanovljena Slovenska zveza prostovoljnih 
gasilskih društev na Kranjskem, kamor so pristopili tudi Tržičani.

Po 1. svetovni vojni so se gasilci vključili v Gasilsko župo Kranj in 
pričeli poveljevati v slovenskem jeziku. Vsa društva na ozemlju SHS pa v 
Jugoslovansko gasilsko zvezo. 

Člani Požarne brambe leta 1898 pred orodiščem na dvorišču gostilne pri Zg. Kranjcu, 
sede: peti od leve proti desni je V. Theuerschuh, šesti K. Mally in osmi J. Dornig

(vir: fototeka Tržiškega muzeja)
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Člani društva leta 1933 ob 50-letnici
(vir: fototeka Tržiškega muzeja)

10. avgusta 1930 so Tržičani ustanovili gasilsko župo Tržič in vključili 
gasilske čete: Sv. Ana, Duplje, Kovor, Križe in Lom, z vodilnim Tržičem. 
Kmalu so morali župo opustiti, ker so bile župe v kraju, kjer je bil sedež 
sreza. Tako so se ponovno priključili župi Kranj, ki je 1933 štela 47 čet 
(društev). Župe so bile združene v Gasilsko zvezo Dravske banovine. Po 
banovi odredbi 1940, ki je bila v skladu z odredbo o zaščiti pred zračnimi 
napadi, so bile v to zvezo vključene gasilske čete. Vendar je bilo prepozno 
za boljšo pripravljenost in vaje, pa tudi denarja ni bilo za opremo.

 Med okupacijo, 1941−45, so Nemci preimenovali gasilsko četo v 
Feuerwache Neumarktl−Požarna straža in bili vključeni v pokrajinsko ga-
silsko vodstvo v Celovcu.
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Člani društva med okupacijo (vir: fototeka Tržiškega muzeja)

Tržiški gasilski desetini na Gorenjskem gasilskem festivalu v Kranju 28. maja 1955
(vir: Kronika ‒ 100 let organiziranega gasilstva v Tržiču)



Prostovoljno gasilsko društvo Tržič

Po osvoboditvi, leta 1945, je Tržičan Nadislav Salbergar urejal delo-
vanje Gasilske čete Tržič. Po izidu gasilskega zakona, leta 1948, so se na 
občnem zboru, 19. avgusta 1948, preimenovali v Gasilsko društvo Tržič 
GD, kasneje v Prostovoljno gasilsko društvo Tržič PGD. 

V letu 1949 so ustanovili Gasilsko zvezo LR Slovenije, kar je bil napre-
den korak. 20. marca 1955 je bila ustanovljena Občinska gasilska zveza 
Tržič, ki vodi in koordinira delo med gasilskimi društvi v občini. Danes 
ima naslov Gasilska zveza Tržič. V zadnjih letih je društvom pomagala 
pridobiti moderna gasilska vozila.

Danes društvo šteje 91 članov; in sicer 38 operativcev, 13 gasilcev in 
gasilk, 8 pripravnikov, 8 mladincev, 6 veteranov, 8 pionirjev, 3 podporne 
člane, 6 rezerv in častno članico Marijo Petek.

Skupinska fotografija ob 105-letnici obstoja društva
(vir: arhiv PGD Tržič) 7



Naloge gasilcev

Pred gasilci so pomembne naloge; reševati življenja, učinkovito poga-
siti požar in pomagati pri vsakovrstnih nesrečah. Da bodo svoje naloge 
dobro opravili, morajo imeti opremo in brizgalne. Zanje morajo zbrati 
sredstva, izobraziti kader, da bo sposoben opraviti delo strokovno in tudi 
varno za svoje življenje. Ne glede na strankarske spopade so gasilci zdru-
ževali večino družbenih slojev in jim je bila prva dolžnost izpolnjevati 
poslanstvo gasilstva. 

Požar lesene lope nad Ravnami, 2011
(vir: arhiv PGD Tržič)



Orodje in oprema

Koncem 19. in 20. stoletja je hiter razvoj gospodarstva v zahodnoe-
vropskih državah vplival na razvoj gasilnega orodja in opreme. Pojavljajo 
se boljše lestve ter drsalni prti za lažje reševanje ljudi in imetja. Tu bomo 
omenili le najvažnejše.

Ob ustanovitvi 1883 je občina gasilcem odstopila nekaj drobnega 
orodja, deset metrov cevi, platnena vedra, dvokolno ročno brizgalno in 
obleki za nočna čuvaja. Čez šest let so kupili ročno brizgalno pri tvrdki 
Samasa v Ljubljani, 1906 še dva minimaksa in 68 kg težak drsalni prt iz 
Češke, prvi na Kranjskem. V Ulmu so 1923 pri tvrdki Magirus za Tržič 
izdelali brizgalno tipa V85HP. Slede nakupi izboljšanih brizgalen Rosen-
bauer iz Linza v letih 1927−1932. 

Blagoslovitev motorne brizgalne Rosenbauer, 31. julija 1927
(vir: fototeka Tržiškega muzeja)



Gasilci so imeli velike težave s prevozom brizgalen na pogorišče, ker 
so bili lastniki proti izposoji konj, kar je bilo po zakonu obvezno. Zato 
so 1929 pri prevozniku Kovaču kupili star poltovorni avto in ga predelali 
za prevoz brizgalen in operativcev. V šali so avtu rekli drvarnica. Po veli-
kem požaru na Žagi, leta 1931, so kupili veliko cevi, a so bile pri gašenju 
uničene. Po 2. svetovni vojni je bilo težko dobiti brizgalne. Tržičani so 
morali odstopiti brizgalno Rosenbauer 800 l/min društvu PGD Stopiče 
na Dolenjskem, ki vrsto let ni hotelo plačati odškodnine, češ da so jo 
Tržičani dobili podarjeno. 

Pri podjetju Motor Škofja Loka so leta 1953 kupili 4-taktno, 600 l/min, 
prenosno brizgalno. Slede avtovozila. Tako so 1958 dobili avtocisterno 
TAM 1900 l, montirano na karoserijo v Šempetru pri Novi Gorici, leta 
1965 orodni avto Tam 2000. Ob 85-letnici društva 1968 leta so dobili 
motorno brizgalno Rosenbauer, 800 l/min W, avtomatic. Kombinira-
no vozilo s cisterno TAM 5500-D6 za 2200 l, z brizgalno, kompletnim 
orodjem in možnostjo kemičnega gašenja (po letu 1975). Tudi teren-
ski komandni voz UAZ 469B, črpalko W30 Honda in avtocisterno 
Tam110/T za 4500 l v letu 1979.

Terensko komandno vozilo UAZ 469B
(vir: arhiv PGD Tržič)
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Naslednje leto so odprodali avto DeSoto, ki so ga uporabljali vsa po-
vojna leta. Novo avtocisterno TAM 190 in črpalko visokega tlaka so dobili 
v letu 1987. Za koordinacijo dela pri gašenju je društvo leta 1988 dobilo 
štiri mobilne in eno stacionarno UKV radio oddajno postajo. Vozila so 
se izrabila. A šele maja 2010 so dobili gasilsko vozilo GVC 16/25 (1+7) 
Renault-Midlum za gašenje, z rezervoarjem za 2500 l vode, s črpalko in 
ostalo tehnično opremo, tudi reflektor. Podvozje je robustno in omogoča 
vožnjo ob težjih voznih pogojih. In še manjše poveljniško vozilo PV-1 za 
vodenje gasilske enote med vožnjo in poveljevanje med gašenjem, ki ima 
opremo za signalizacijo in zveze za prvo pomoč.

Gasilsko vozilo GVC 16/25 (1+7) Renault - Midlum  
in poveljniško vozilo PV-1 Nissan Pathfinder (vir: arhiv PGD Tržič)
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Hramba − gasilski dom

Tržiški gasilci so imeli velike težave s hrambo opreme. Najprej so jo 
hranili v šupi Rozalije Ošabnik, danes Predilniška 6. Leta 1894 so opre-
mo prenesli h gostilni Pri zgornjem Kranjcu, danes Koroška 9, a je posest 
leta 1903 kupil Mally, zato so vse selili v župnijsko šupo. Iskali so prime-
ren prostor, a niso imeli denarja. Končno so dobili prostor na parceli št. 
236, last Predilnice, na Balosu 6. Novi gasilski dom so s težavami gradili 
jeseni in pozimi 1910. Slavnostno so ga odprli 21. maja 1911, sto let po 
hudem požaru mesta Tržič. Pozneje je bilo za gasilske avtomobile premalo 
prostora. Ponovno so iskali lokacijo, končno prišli do zaključka, da obno-
ve stari dom. Tako so v letih 1967−1970 pričeli z obnovo in dograditvijo 
orodišča. Otvoritev je bila v letu 1973, nov sušilni stolp dodelan 1975. 
V letu 1985 so gradili prizidek za tretjo garažo in deponijo za gorivo. 
Zahvaliti se je potrebno gasilcem, ki so pri obnovi doma veliko pomagali 
s prostovoljnim delom, več kot 1900 ur. 

Otvoritev gasilskega doma in razvitje prapora 21. maja 1911
(vir: fototeka Tržiškega muzeja)
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Gospodarske, denarne težave

Gasilsko društvo je organizacija, ki daje pomoč človeku ob požaru in 
ujmah, torej je družbena samopomoč in ljudska obramba. Zato je bilo 
za delovanje gasilskih društev že v Avstriji urejeno s požarnimi redi in 
z zakonskimi predpisi, ki so veljali še po prvi svetovni vojni. Žal so bile 
podpore občine skromne, kako leto jih sploh ni bilo. Potrebe pa velike: 
stroški vzdrževanja, nabava opreme, gradnja domov. Veselice ali prire-
ditve so bile visoko obdavčene, šele leta 1921 so z odlokom opustili to 
davščino in tako tudi uvozno carino na gasilsko opremo. Tudi dvood-
stotni  prispevki zavarovalnic v gasilski sklad so bili premajhni. Menjava 
denarja v letu 1920, kar 4 krone za 1 dinar, je gmotno oslabela gasilce 
(in vse Slovence). Gasilska društva so se zadolževala pri hranilnicah in 
pred 2. svetovno vojno težko odplačevala posojilo. Primer: Ko so v Tržiču 
leta 1927 za 35000 din kupili brizgalno Rosenbauer, sta polovico vsote 
založila Joža Dornig in Jožef Belhar. Načelnik Dornig je poskrbel, da so 

Plakat tombole iz leta 1939, s katero so pripomogli k pridobivanju  
sredstev za nakup gasilskega orodja (vir: fototeka Tržiškega muzeja)

13



dobili posojilo pri Mestni hranilnici v Ljubljani, prej posojeni denar pa 
takoj vrnili članoma. Prireditve so prinašale majhne dohodke, ki so jih 
večinoma porabili za redno vzdrževanje. Nekaj je doprineslo, ko so šle 
deputacije k tržiškim tovarnarjem prosit za pomoč.

Po 2. svetovni vojni, z ustanovitvijo Občinske gasilske zveze 1955, je 
le-ta poskrbela za večjo finančno pomoč prek Gasilskega sklada, pozne-
je pa Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požari. Še vedno 
so gasilci za večjo nabavo opreme zbrali sredstva s pomočjo občanov in 
donatorjev. Za svoje usluge; s cisternami za dovoz vode ob suši in črpal-
ko ob poplavah, so gasilci v zadnjih desetletjih pridobili precej sredstev. 
Primer iznajdljivosti: V letu 1983 so tržiški gasilci organizirali triurni 
koncert bratov Avsenik, prvič pod velikim šotorom, izposojenim v Ce-
lovcu. Namestili so 2400 sedežev. Uspeli so znižati stroške za šotor in pri 
nastopajočih. Nekaj so zaslužili, a za organizacijo je bilo potrebno veliko 
število prostovoljnih ur. V 130-letni zgodovini Gasilskega društva Tržič 
zasledimo velik doprinos članstva in vodilnih ne samo v boju z ognjem 
ali ujmami, temveč tudi brezplačno pomoč članov pri vzdrževanju in vo-
denju društva.

Grb Prostovoljnega gasilskega društva Tržič (vir: arhiv PGD Tržič)

14



Izobraževanje

V pomoč stroki že od leta 1896 Gasilska zveza Slovenije izdaja glasilo 
Gasilec, z njim članstvo seznanja tudi z novostmi. Tehnično izobrazbo 
so gasilci dobivali s tečaji in predavanji. V 20. stoletju je bila izobrazba 
predpisana, pridobijo jo v posebnih šolah in sicer s končnim izpitom za 
gasilca. Za podčastnike in častnike je potrebna dodatna izobrazba. Ga-
silska zveza Slovenije je v letu 1950 v Medvodah organizirala gasilsko 
šolo za podčastnike. Naš član je obiskoval to šolo in opravil izpit. Kmalu 
je bil imenovan za poveljnika PGD Tržič. Nekatere gasilske zveze so or-
ganizirale tečaj za gasilske častnike, katerih so se udeležili tudi nekateri 
gasilci iz Tržiča. Doma, v Tržiču, so za gasilske podčastnike organizirali 
več tečajev. Udeleženci so in še danes opravljajo funkcijo v društvu in v 
zvezi. Center za izobraževanje gasilstva je sedaj že nekaj časa na Igu pri 
Ljubljani. Tu se dandanes specializirajo nekateri gasilci za reševanje nesreč 
na cestah, npr. pri izlivih nevarnih tekočin, drugi za reševanje nesreč v 

Skupna gasilska vaja Cooperate 2010, predor Ljubelj
(vir: arhiv PGD Tržič)



predorih. Praktično se gasilci seznanijo z delovanjem motork in opreme 
pri gasilskih vajah. Najprej so imeli tedenske vaje, danes okrog petnajst le-
tno, največ v oktobru. Prirejajo gasilska tekmovanja in kvize med društvi 
ter s tem poglabljajo znanje. Veliko izkušenj pridobijo pri sodelovanju s 
sosednjimi in zamejskimi društvi. Pri skupinski vaji Cooperate 2010, ki 
so jo organizirali odgovorni za zaščito in reševanje v Avstriji, so vključili 
tudi gorenjske enote, med njimi PGD Tržič. Vaja je potekala na sedmih 
lokacijah, kjer je bilo uprizorjenih sedem različnih nesreč. 12. aprila 2013 
pa je v okviru evropskega projekta GOAL (varnostno sodelovanje med 
avstrijsko Koroško, avstrijsko Štajersko in Slovenijo), potekala v predoru 
Ljubelj velika reševalna vaja v kateri so uprizorili prometno nesrečo s tu-
rističnim avtobusom. 

Tovrstne vaje krepijo čezmejno sodelovanje intervencijskih sil in orga-
nov. Cilj skupinskih projektov je, da se medsebojno uskladijo posamezni 
ukrepi reševanja pri naravnih nesrečah, da se pripravijo skupni načrti po-
sredovanja ter da si obe strani izmenjata znanje in izkušnje. 

Udeleženci skupinske vaje za vodjo skupine v GZ Tržič, 2011
(vir: arhiv PGD Tržič)
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Sodelovanje gasilskih društev

Sodelovanje med gasilskimi društvi je dobro. Tako imajo gasilci zvezo: 
s PGD Begunje, Radovljico, Kamnikom in Bledom ter po 2. svetovni 
vojni z zamejskimi društvi: Borovlje, Bajdiše, Sele, Kapla ob Dravi, Ro-
žna dolina, Krivo vrba ob Vrbskem jezeru, pa tudi s pobratenim mestom 
Ste Marie aux Mines iz Francije, krajem v Južni Tirolski, in Palilo pri 
Beogradu. Izmenjujejo si izkušnje, se srečujejo ob praznovanju obletnic, 
pri športnih igrah in z nekaterimi pri skupnih gasilskih vajah. 

Skupinska slika sodelujočih avstrijskih in tržiških gasilcev  
na skupni vaji Cooperate 2010 (vir: arhiv PGD Tržič)

Gasilska samopomoč

V Avstro-Ogrski in kraljevini Jugoslaviji vsi zaposleni niso prejemali po-
kojnin, ˝bolniška˝ je bila nizko plačana. Gasilci so tudi v Tržiču organizirali 
Sklad za samopomoč; če je bil gasilec poškodovan, hudo bolan ali za posmr-
tnino so dobili nekaj denarja, vplačevali pa bolj malo. Ob menjavi države, 
ob težki krizi 1929−32 so iz sklada izplačali deleže in prenehali s skladom.
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Večji požari in nesreče

- 26. maja 1891 sta bili v tovarni BPT uničena obrat predilnice in skla-
dišče bombaža, ki je bilo napolnjeno do vrha. Gasilci so rešili večino 
strojev. Nekaj gasilcev se je komaj rešilo, pred rušečimi se deli. 

- 6. oktobra 1922 se je utrgal oblak. Neurje in pobesnela Tržiška Bistrica 
je odnesla jez na Slapu. Bistrica je grozila Amanovi delavnici na Balo-
su. Gasilci so sekali smreke in jih spuščali v reko ter tako zmanjševali 
moč toka. Tudi na Ravnah so spuščali smreke v narasli Mošenik.

- 1. aprila 1929 je bil požar na Pollakovi pristavi v šupi s senom. Gasilci 
so obvarovali leseni zdravstveni Dečji dom. 

- V noči iz 11. na 12. junij 1931 je gorela industrijska žaga barona 
Borna. Vlekel je močan veter in nosil ogorke na bistriško polje, kjer je 
zorela pšenica. Na pomoč so prišla vsa bližnja gasilska društva. Pogo-
rele so naprave v tovarni zabojev in ena lokomotiva, rešili so električno 
parno centralo, okoliške hiše in železniško postajo.

- Poleti 1934 je izbruhnil požar v nekdanji tovarni K. B. Mally, današnji 
občinski zgradbi. Gasilci so ogenj pogasili in ščitili sosednje hiše.

- 3. aprila 1946 je zagorelo v gozdu, 100 m nad cesto v Zgornji Preski. 
Otroci so se igrali z eksplozivnimi sredstvi. Ogenj je zajel 2000 m2, 
zaradi južnega vetra je bila možnost vžiga gozda. Poleg gasilcev so pri-
šli na pomoč vojaki iz Križev, delavci iz tovarn, vojni ujetniki. Šele 6. 
aprila so zadušili požar. Umrla je ena oseba. 

- 1. in 14. februarja 1952 so gasilci odstranjevali sneg s streh in z žele-
zniške proge.

- 25. oktobra 1956 je izbruhnil požar v leseni mizarski delavnici tovarne 
Kos in srpov, Cankarjeva 9, ko so z nitrolaki lakirali ročaje. Lakirnica 
je pogorela, obvarovali so sosednje hiše in tovarno.
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- 15. maja 1959 so otroci pri igri z gorečimi puščicami vžgali skodle na 
strehi cerkvice sv. Jožefa, 60 m nad mestom. Gasilci so črpali vodo iz 
Tržiške Bistrice in gasili dva dni. Pogorelo je vse, kar je bilo lesenega, 
uničena je bila dragocena stropna freska Leopolda Layerja, s prikazom 
Tržiča iz 18. stoletja.

- 9. in 10. decembra 1959 je zaradi močnega dežja v Zgornji Preski za-
čel drseti zemeljski plaz proti strugi Tržiške Bistrice. Premikalo se je 
milijon m3 zemlje in grozilo zajeziti reko. Okoliške ljudi so preselili. 
Vsa okoliška gasilska društva, delavci, občani so pomagali; gasilci so z 
vodnimi curki odrivali zemljo, potem so z bagrom poglabljali strugo in 
odnašali material. Porušili sta se dve hiši, gmotna škoda je bila velika.

- 16. maja 1968 je zagorelo na podstrešju hiš št. 5 in 3, pri Trevnovih in 
Lukančevih v Bečanovi ulici ob Mošeniku. Uničeni sta bili stanovanji 
in delavnica smuči.

- Ob neurju 1972, kjer je voda pridrla čez bregove Mošenika in Tržiške 
Bistrice, so gasilci črpali vodo iz kleti in reševali avtomobile.

- 5. novembra 1977 je eksplozija v stanovanju Petra Perka, Pot na Zali 
rovt 5, povzročila tri smrtne žrtve, gasilci so pogasili ogenj. 

- 3. aprila 1984 je po močnem dežju ponoči pridrsel zemeljski plaz do 
hiše za Virjem 32, Vinka Ribnikarja. Gasilci so dežurali, Komunalno 
podjetje Tržič je odstranjevalo material in drevje.

- 11. aprila 1986 je zagorelo v skladišču poliuretanskih podplatov to-
varne Peko. Z napori vseh naših gasilskih društev so požar pogasili in 
obvarovali skladišče lepila.

- 1. junija 1986 so tržiški gasilci sodelovali pri drugem največjem poža-
ru po 2. svetovni vojni, v KŽK Agromehanika v Hrastju. Gasilo je 150 
gasilcev iz različnih slovenskih krajev.

- 4. maja 1987 je med nevihto zagorelo podrastje na Tolstem vrhu. Tr-
žičani so gasili na severni strani, južno stran pa ljudje iz sosednjih vasi. 
Ogenj so zatrli šele drugi dan. 
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Omenimo še, da so gasili več vsakoletnih požarov na pobočjih Kamne-
ka nad Tržičem, ki so jih zanetili občani, največkrat otroci.

Navedli bomo še nekaj nesreč v zadnjem desetletju, ko so reševali ga-
silci PGD Tržič:
- 3. januarja 2001 je ob 1.41 zagorelo v stolpnici, Cankarjeva 1, v 

Mercatorjevi trgovini z rezervnimi deli za motorna vozila. Stekla so 
popokala, razvijal se je gost strupen plin. Gasilci so pogasili požar in 
preprečili zastrupitev stanovalcev. 

- 4. januarja 2001 ob 13.43 je zagorela mizarska delavnica na Brezjah 
pri Tržiču. Gasilci so omejili požar, delavnica pa je pogorela. 

- 17. julija 2001 so bili gasilci poklicani na dvorišče k lakirnici nekdanje-
ga Obrtnega podjetja Tržič, v stavbi Trg svobode 31 in še Koroška 1. 
Otroci so se igrali v lakirnici. Gasilci so pogasili ogenj, preprečili požar 
in rešili sosednje stavbe. 

- 16. decembra 2001 je ob 10.34 zaradi nepravilnosti napeljave elek-
trike zagorelo ob urinem kazalcu v zvoniku sv. Andreja. Gasilci so 
pogasili ogenj.

- 26. marca 2002 je ob 20. uri zagorela Zupanova žaga, Retnje 35, mi-
zarski obrat Lamela za izdelavo palet. V obratu z leseno konstrukcijo 
se je ogenj hitro razbohotil, plameni so švigali osem metrov visoko, 
bila je velika vročina. Gasilci so preprečili vžig nove hiše in tudi sose-
dnjih objektov ter pogasili požar. Ironija je, da voda teče poleg in pod 
delavnico.

- 10. aprila 2002 se je ob 19.08 valil dim iz stanovanja na Trgu svobode 
23. Vnela se je hrana na štedilniku. Gasilci so rešili nezavestno žensko 
in pogasili požar. 

- 16. julija 2002 se je utrgal oblak. Poplave so bile v Bistrici, Podlju-
belju, v Križah, Sebenjah. Gasilci so preusmerjali hudourniške vode, 
izpirali nanešeno blato na cestišču, odstranjevali drevesa, črpali vodo 
iz kleti in delali gaz. Istega dne je ob 4. uri pridrsel zemeljski plaz do 
hiše v Čadovljah 3a. Preusmerili so hudournik in odstranili plaz.

- 12. avgusta 2002 so ob 8.48 javili, da v Mošeniku neprijetno diši po 
bencinu. S praški in pivniki so gasilci odstranili madež. Bila je ekolo-
ška nesreča. 
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- Močan veter je 16. novembra 2002 odkril 100 m2 pločevinaste strehe 
na tovarni Lepenka na Slapu. Gasilci so streho tega oddelka pokrili s 
ponjavo in tako zaščitili stroje. Istega dne je pločevina visela s strehe 
v ulici Prehod in ogrožala pešce. Gasilci so odstranili pločevino in za-
ščitili del strehe. Tega dne je oster veter na Slapu 7 metal opeko na tla. 
Intervencija gasilcev je bila ob 23.50. 

- 28. junija 2004 so javili, da med hišama Slap 15 in 17 udarja voda na 
cesto in jo trga, ker je jašek zamašen. Gasilci, tudi iz Bistrice, so odma-
šili jaške. 

- Tudi 3. julija 2004 so bili jaški zamašeni na cesti Čadovlje−Dolina, 
poplavljalo je cesto in travnik. 

- Ekološka nesreča je bila 7. avgusta 2004. Javili so, da se mazut iz to-
varne Tokos, Cankarjeva 9, izliva v Tržiško Bistrico. S praški in pivniki 
so gasilci odstranili madež. Pomagala je Poklicna enota gasilcev Kranj.

- 31. oktobra 2004 je pri Osnovni šoli Tržič, Šolska ulica 7, k Dvorani 
tržiških olimpijcev, s pobočja nad šolo začel drseti ilovnat plaz. Gasilci 
so zaprli pot med gradom Neuhaus in Slapom in odstranjevali plazo-
vino. Istega dne je bila zopet poplavljena cesta Slap−Čadovlje. Gasilci 
so odmašili jaške.

- 14. novembra 2004 ob 10.30 je v tovarni Cablex na cesti Ste Marie 
aux Mines 9 močan veter z močjo 10 beaufortov odkril 300 m2 plo-
čevinaste strehe in jo delno odnesel na cestišče. Na pomoč so prišli 
bistriški gasilci. Odstranili so pločevino in s ponjavami prekrili streho 
obrata. Istega dne je v Čadovljah pri Tržiču zaradi vetra padla smreka 
in se ujela na kable. Gasilci so smreko odstranili in jo razžagali. Tudi 
v Šolski ulici 5 je 14. novembra 2004 ob 8.15 veter podrl kostanjevo 
drevo. Padlo je na tam parkirani avto. Gasilci so drevo odstranili in 
razžagali. Poklicali so Poklicno gasilsko enoto Kranj.

- 4. decembra 2004 so se na cestišče ob hiši na Cankarjevi 24 zvalili 
ogromna skala in okruški. Gasilci so zaprli cesto Tržič−Lom ter poma-
gali odstranjevati skalo in okruške. 
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