
 
 

 

 

PRIZNANJE PLAKETO GASILCA ZA LETO 2018 PREJMEJO: 

 

 

Franc Frangež              

 

se je rodil 20. decembra 1951 na Ptuju. Izučil se je za strojnega ključavničarja, ob delu pa je 

pridobil izobrazbo strojnega tehnika. V PGD Jablane je vstopil leta 1964. Ves čas članstva se 

je strokovno izpopolnjeval, tako da ima danes čin višjega gasilskega častnika 2. stopnje in 

opravljene številne specialnosti. 

 

Ves čas je aktiven na operativnem in organizacijskem področju. Bil je podpredsednik društva, 

tajnik in predsednik. Kar 15 let je bil tudi tajnik GZ Kidričevo in do letos 7 let predsednik 

zveze. V društvu in zvezi je bil predavatelj in izvrsten motivator za delo članov, članic in 

tekmovalnih enot. Od leta 2003 je mentor ekipi veteranov, od leta 2014 pa tudi veterank. Obe 

ekipi sta zelo uspešni in se lahko pohvalita s številnimi priznanji in pokali. 

 

Franc je pustil sledove svojega dela tudi pri zbiranju in urejanju zgodovinskega gradiva 

društva ob okroglih obletnicah. Prav tako je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditev in 

tekmovanj. S svojim bogatim znanjem in izkušnjami zelo pripomore k boljšemu vodenju 

gasilskega društva in člane usmerja k pravilnim odločitvam.  

 

Ker je vesten, požrtvovalen in popolnoma predan gasilstvu, je v preteklosti prejel številna 

priznanja in odlikovanja, ki se jim tokrat pridružuje še Plaketa gasilca. 

 

 

Alojzij Molk                

 

se je rodil 18. decembra 1937 in je skladno z družinsko tradicijo leta 1953 vstopil v PGD 

Gorenji Logatec. Takoj se je začel izobraževati in leta 1957 v Medvodah opravil tečaj za 

nižjega gasilskega častnika, zdaj pa je gasilski častnik 2. stopnje.  

 

V svojem bogatem gasilskem udejstvovanju je bil v društvu štiri leta podpoveljnik, osem let 

poveljnik in kar 21 let predsednik, ko je zelo uspešno skrbel za napredek gasilstva v kraju. 

Organiziral je dograditev gasilskega doma in shrambe ter pri delih aktivno sodeloval. Veliko 

skrbi je posvečal izobraževanju članov in gasilskim tekmovanjem. Bil je eden prvih mentorjev  

mladih gasilcev in pobudnik ustanovitve gasilske enote v Žibršah. 

 

V času predsedovanja društvu je bil ves čas tudi član Upravnega odbora GZ Logatec, med leti 

1988 in 1993 pa tudi predsednik Zveze. Vodil je delo Komisije za veterane in kasneje bil njen 

član. Prav tako je bil član Komisije za priznanja in odlikovanja. Kolikor mu zdravje dopušča, 

je v društvu še vedno aktiven. 

 



Za požrtvovalno in nesebično delo v gasilstvu je prejel številna odlikovanja in priznanja, PGD 

Gorenji Logatec pa ga je leta 2008 imenovalo za častnega predsednika društva. Za vse, kar je 

storil za gasilstvo, tokrat prejme Plaketo gasilca.  

 

 

 

 

 

Franc Rus  

 

se je kot 14-letni deček leta 1946 vključil v vrste PGD Sodražica in takrat še slutil ni, kako ga 

bo delo v gasilstvu zaznamovalo za vse življenje. Tudi v podjetju Inles, kjer je bil zaposlen 

kot mizarski pomočnik in kasneje kot vzdrževalec strojev, je postal vodja gasilske enote Inles 

Sodražica in v njej deloval od leta 1965 vse do upokojitve.  

 

V društvu je leta 1951 opravil tečaj za nižjega gasilskega častnika, kasneje je opravil številne 

gasilske specialnosti, danes pa nosi čin višjega gasilskega častnika 2. stopnje. Od leta 1958 je 

bil osem let poveljnik društva in član Poveljstva OGZ Ribnica. Leta 1980 je postal predsednik 

društva in to funkcijo opravljal 17 let. Bil je tudi uspešen poveljnik sektorja Sodražica in 22 

let član Predsedstva OGZ Ribnica. Aktiven je bil tudi kot mentor mladine in na tekmovalnem 

področju, organiziral je številne vaje večjega obsega. Mlajše generacije ga poznajo kot 

strokovnjaka za gasilske vozle, saj njegove makete le-teh krasijo več kot 50 gasilskih domov, 

pa tudi Gasilsko zvezo Slovenije.  

 

Kot gasilski strokovnjak je navezal številne stike z gasilskimi društvi po vsej Sloveniji, zato ni 

nenavadno, da je postal častni član več društev. Za svoje aktivno, nesebično in požrtvovalno 

delo je prejel številna priznanja in odlikovanja, v društvu pa je od leta 1997 častni predsednik. 

Plaketa gasilca gre zagotovo v prave roke. Čestitamo!              


