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SREČKO ZIMA, za uspešno delo na področju zbiranja zgodovinskega gradiva o
gasilstvu in uspešno delo na društvenem področju.
29. seja dne 18.6.2001, sklep 29/12, podeljen 7.8.2001.

Gospod SREČKO ZIMA se je rodil pred skoraj 75. leti v Mojstrani. Od leta 1938 je
član Gasilskega društva Mojstrana. Že v letu 1939 je kot mladinec sodeloval na
gasilskem kongresu v Ljubljani, potem pa je vsa leta deloval na organizacijskem
področju, predvsem pri delih, povezanih z obnovo gasilskega doma in drugim
prostovoljnim delom, povezanim s pridobivanjem materialnih sredstev za delo društva.
Leta 1982 je pričel z zbiranjem gradiva, povezanega z zgodovino društva. Že v letu
1983 je izšla prva kronika društva, ob 100 letnici društva leta 1993 pa bilten. S tem so
bile podane osnove za širšo ureditev zbranega muzejskega gradiva. Pod vodstvom
Srečka Zime je Gasilsko društvo Mojstrana uredilo muzejsko sobo, ki nazorno
prikazuje razvoj gasilske dejavnosti v Mojstrani in je hkrati kronološki prikaz
dogodkov v kraju tudi na drugih področjih. Gre za edinstveno muzejsko zbirko širše na
Gorenjskem in je ob odprtju v letu 2000 doživela veliko zanimanje medijev in
javnosti.
Kot aktivni tekmovalec Smučarskega društva Dovje-Mojstrana v tekih in skokih je
Srečko Zima nastopal kot mladinec vse do leta 1941. Po vojni je v društvu deloval kot
blagajnik in referent za delo na področju organizacije tekmovanj, ki so bila do sredine
šestdesetih let v Mojstrani pogosta.
Z začetkom organiziranega planinstva v Mojstrani je Srečko Zima aktivno deloval v
Upravnem odboru društva predvsem na organizacijskem področju.
Srečko Zima je bil aktiven tudi v organih KS Dovje-Mojstrana, kjer je deloval kot
vodja delegacije v zboru KS skupščine Občine Jesenice in bil tudi predsednik tega
zbora. Zaradi svoje modrosti in preudarnosti je bil tudi predsednik poravnalnega sveta.
Ob ustanovitvi nove Občine Kranjska Gora je bil med ustanovitelji Društva invalidov
Občine Kranjska Gora in tudi prvi predsednik Nadzornega odbora.
V začetku osemdesetih let se je Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana srečalo s
problemom ureditve lastnih prostorov. Pri reševanju problema je aktivno sodeloval
tudi Srečko Zima. V letih 1984 do 1992 pa je bil tudi predsednik Društva upokojencev
Dovje-Mojstrana, kjer aktivno deluje še danes.
Zaradi svoje aktivnosti in dela v kraju je bil Srečko Zima tudi izvoljen za občinskega
svetnika Občine Kranjska Gora v prvem mandatu, kjer je aktivno deloval tudi v raznih
komisijah.
V obdobju ponovnega oživljanja Agrarne skupnosti Dovje-Mojstrana je aktivno
sodeloval pri zbiranju dokumentacije, potrebne za vzpostavitev Agrarne skupnosti.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je Srečko Zima s svojim dosedanji delom
prispeval k razvoju kraja in deloval v dobro krajanov na številnih področjih družbene
in društvene dejavnosti. S tem si je pridobil ugled v kraju, svoje bogate izkušnje pa še
vedno prenaša na mlajše. Zato Občinski svet Srečku Zimi podeljuje SREBRNI GRB
OBČINE KRANJSKA GORA.

