
Občina Tržič praznuje

 Za častnega občana so ob občinskem prazniku imenovali Vinka Grašiča. 
Med občinskimi nagrajenci so tudi Marija (Marina) Bohinc, PGD Tržič, Aleš 
Rutar, Jana in Milan Jančič z ekipo planinske koče na Dobrči ter podjetje 
Migi.                    

Plaketi Občine Tržič sta prejela Marija (Marina) Bohinc za petdesetletno umetniško 
udejstvovanje, delovanje in ustvarjanje na področju tržiške ljubiteljske kulture ter 
Prostovoljno gasilsko društvo Tržič za 130 let neprekinjenega delovanja v dobrobit 
ljudi in kraja, neizmerno požrtvovalnost in tisoče opravljenih prostovoljnih ur. 

OBČINA  PRAZNUJE



Če zapustiš praznike, prazniki zapustijo tebe.

 Plaketi Občine Tržič sta prejela Marija (Marina) Bohinc za petdesetletno 
umetniško udejstvovanje, delovanje in ustvarjanje na področju tržiške ljubiteljske 
kulture in Prostovoljno društvo Tržič za 130 let neprekinjenega delovanja v 
dobrobit ljudi in kraja in tisoče opravljenih prostovoljnih ur. Diplome Občine Tržič 
so prejeli Aleš Rutar za dolgoletno delo med gasilci ter delo v Krajevni skupnosti 
Kovor.



      PGD Tržič, plaketo sta prevzela poveljnik in podpredsednik, Štefan Stubljar 
      in Leon Bahun./ Foto: Luka Rener

Plaketa Občine Tržič: 
Prostovoljno gasilsko društvo Tržič

Po številnih požarih, najhujši med njimi je bil leta 1811, materialnih in človeških 
žrtvah ter naravnih ujmah se je pokazala potreba po  ustanovitvi društva, ki se je leta 
1883 tudi udejanjila. 
Ustanovitelji so bili iz vrst uveljavljenih obrtnikov in tam zaposlenih Tržičanov. V 
vseh 130 letih so člani Prostovoljnega gasilskega društva Tržič opravili tisoče 
prostovoljnih ur, za kar niso bili poplačani z denarjem, temveč s preprosto
zahvalo in dejstvom, da so za občane Tržiča naredili dobro delo. 
Da njihove intervencije potekajo hitro, učinkovito in brez posledic, se morajo stalno 
izobraževati, redno vzdrževati in posodabljati opremo, posebno skrb pa posvečajo 
tudi podmladku. So neutrudni organizatorji majske Florjanove procesije, 
tradicionalnega sprevoda od gasilskega doma do tržiške farne cerkve. 

TRŽIŠKI  GLAS
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