
 

 

 

Poročilo o delu Društva 1824 

(za leto 2021) 

 

 

Januar 2021:  

Društvo se je ponovno uspešno prijavilo na dva občinska javna razpisa, in sicer za 

sofinanciranje projektov na področju Mladine (projekt: Oratorij 2021) in Ljubiteljske kulture. 

 

Marec 2021:  

26. marca 2021 smo se člani Društva 1824 srečali na vsakoletnem Zboru članov, ki je bil 

zaradi epidemije izveden preko Zooma. Izvolili smo novega predsednika, člane UO, NO in 

disciplinske komisije. 

 

 

April 2021:  

Snemanje kapela sv. Križa. 

 

Junij 2021: 

1. Proslava ob dnevu državnosti, 25. 6. 2021. 

Na dan državnosti, 25. junija, že od leta 2016 skupaj z Občino Brežice organiziramo proslavo 

ob dnevu državnosti. Po koncu maše za domovino pa je sledil kulturni program pri simbolu 

slovenstva – lipi pred cerkvijo sv. Roka, v ta namen blagoslovljeni leta 1991. Dogodek smo 

pripravili skupaj z birmanci, kulturni program pa je popestrila družina Galič. Po prireditvi so 

se udeleženci dogodka družili, obujali spomine na leto 1991 in poveselili pred cerkvijo sv. 

Roka ter ob okušanju domačih dobrot tudi nazdravili naši domovini. 

 

Julij/avgust 2021: 

Oratorij. Kljub epidemiološki situaciji je bil uspešno izveden s prilagojenim programom.  

Ločeno poročilo. 

 

Oktober 2021: 

Razstava – Alenka in Davor sta pripravila razstavo in dogodek.  



19. 12. 2021 je Društvo 1824 dopolnilo 10 let delovanja.   

Pripravili smo kratek dogodek prav na »rojstni dan«. Del dogodka je tudi »okenska 

razstava« o utripu stavbe v času, ko je bila osnovna šola, pred in med prenovo ter 

njeno »življenje » od leta 2011. Podobe je oblikoval Gorazd Bastašić, vključujejo pa 

tudi fotografije pridobljene s projektom Zbiranje fotografij in zgdb iz »življenja šole«. 

Glede na možnosti je bil slovesni dogodek izveden zunaj ob Slomškovem domu, sicer 

»v živo«, a z omejitvami. Zbrane so  nagovorili prvi predsednik Filip Ferenčak, 

predsednik od leta 2021 Jurij Žnideršič in ustanovni član Milan Kšela. Dogodek je 

povezovala ustanovna članica Alenka Černelič Krošelj.   

Dogodek je posnel in fotografiral član in nepogrešljivi sodelavec Davor Lipej. Ob 
jubileju je bila izdana tudi priložnostna znamka, ki promovira delo Društva 1824 tudi 
s pomočjo lepih želja ob praznikih in novem letu 2022. 
 

 

December 

Postavitev jaslic smo izvedli v nekaj dneh pred božičem. Letos smo izdelali novo platformo, 

ki omogoča enostavnješo postavitev. 

Sodelovali so starejši in mlajši sodelavci. Izdelan je bil film. 

Obeležili smo 10 obletnico delovanja društva. Izdelano je ločeno poročilo. 

 

Spletna stran Društva 1824 - dopolnjevanje: leta 2018 je društvo vzpostavilo spletno stran, 

ki jo ves čas ažurno ureja Davor Lipej. Z lastno spletno stranjo zagotavljamo boljšo 

promocijo, predstavljanje in prepoznavnost aktivnosti Društva 1824. Vabljeni na ogled na 

povezavi http://drustvo1824.si. 

 

 

Za Društvo 1824 pripravil: 

Jurij Žnideršič, predsednik  

http://drustvo1824.si/

