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FRANCI ZIMA, za njegovo več kot 30 letno uspešno delo v gasilstvu
7. seja dne 16.6.2003, sklep 7/9, podeljen 7.8.2003.
Gospod FRANCI ZIMA je bil rojen v Mojstrani, sedaj pa stanuje v Zgornji Radovni.
Po poklicu je elektrikar, zaposlen v RTC Žičnice Kranjska Gora.
Gasilec je postal leta 1972. Z izobraževanjem je strojnik – gasilec postal leta 1974. V
gasilca I. stopnje je napredoval v letu 1984. Mentor za mladino je bil v letih 1977 do
1979. Leta 1978 je postal poveljnik Gasilskega društva Mojstrana. To funkcijo je prvič
opravljal 11 let. Od leta 1990 pa do danes je zopet poveljnik matičnega društva. Od
leta 1995 opravlja tudi funkcijo sektorskega poveljnika. Član poveljstva Občinske
gasilske zveze je od leta 1980. Od leta 1995 je tudi sodnik gasilskih in gasilsko
športnih disciplin.
Nižji gasilski častnik je Franci Zima postal leta 1993, v letu 1997 pa je po uspešnem
izobraževanju postal gasilski častnik.
Je dolgoletni mentor tekmovalne enote veteranov, ki je prav pod njegovim mentorskim
vodstvom dosegla svoj največji uspeh – prvo mesto na pokalnem tekmovanju gasilcev
veteranov Slovenije v letu 2002.
Poleg vseh zadolžitev, ki mu jih nalagajo strokovne gasilske funkcije, se vseskozi
prizadeva za vzgojo aktivnega gasilskega kadra, posebno za pripravo mladine za to
prostovoljno delovanje. Zelo aktiven je pri obnovi in vzdrževanju gasilskega doma ter
strojev in opreme. Bil je gonilna sila pri nabavi novega gasilskega vozila. V ta namen
je vodil poseke podarjenega lesa in zbiranje finančnih sredstev pri občanih.
Franci Zima večino svojega prostega časa posveča gasilski organizaciji z namenom, da
bo ta vedno kos svojim humanitarnim nalogam. Tvorno sodeluje pri zbiranju podatkov
ter urejanju in ohranjanju društvene kronike.
Za njegovo dolgoletno delo v gasilski organizaciji Občinski svet Občine Kranjska
Gora FRANCIJU ZIMI podeljuje BRONASTI GRB OBČINE KRANJSKA GORA.

