Za družben prispevek k razvoju kulture in glasbenem ustvarjanju
prejmeta

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA
Zoran Košir in Jože Košir
Zoran in Jože Košir sta priznana glasbenika, ki sta s svojim delovanjem dober glas o
občini Sevnice ponesla tako v druge slovenske kraje kot tudi izven meja Slovenije.
Zoran Košir je poklicno vpet v glasbo, saj je zaposlen kot profesor kitare na Glasbeni
šoli Sevnica. Kitaro je začel igrati leta 1973. Znanja in dragocene izkušnje si je pridobil
na izobraževanjih doma in v tujini. Sodeloval je s številnimi priznanimi glasbenimi
ustvarjalci, kot so Big Band RTV Slovenija, Orkester Slovenske Filharmonije Ljubljana,
Orkester SNG Opera in balet Ljubljana, Orkester Slovenske vojske, Ansambel ŠOK,
Petar Ugrin band, Oto Pestner, Andrej Šifrer, Alenka Godec, Darja Švajger, Nuša
Derenda, Uroš Perić in še veliko drugih. Sodeloval je na priznanih glasbenih festivalih in
oddajah kot so Slovenska popevka, Pesem Evrovizije, Melodije morja in sonca, Festival
Narečnih popevk, Veseli tobogan, Kar znaš, to veljaš.
S svojim hobijem, radioamaterstvom, se ukvarja že 45 let. Dosega visoke uvrstitve na
državnih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih. Sodeluje tudi v skupini ARON –
Amatersko radijsko omrežje za nevarnost. Namen skupine je sodelovanje s Civilno
zaščito v primeru odpovedi električne energije, odpovedi komunikacijskih sredstev kot
sta telefon in internet, ob nesrečah, naravnih katastrofah in nevarnostih, kjer se nudi
prenos podatkov preko radioamaterskih naprav.
Jože Košir igra bobne od svojih srednješolskih let. Bil je član priznanih glasbenih
skupin, sodeloval je znanimi glasbeniki doma in v tujini, sodeloval pri snemanju
glasbenih plošč in skladb. Nastopal je na glasbenih festivalih kot so Slovenska popevka,
Opatijski festival, Omladina, Festival narečnih popevk, v televizijskih in radijskih
oddajah in drugih projektih.
Je upokojeni major Slovenske vojske in nosilec visokih državnih odlikovanj in priznanj
za zasluge v pripravah in osamosvojitveni vojni, ter delovanje v Slovenski vojski. Bil je
predsednik Območnega odbora združenja vojnih veteranov Slovenije Sevnica in eden
od ustanoviteljev združenja v Sevnici. V združenju je vrsto let opravljal funkcijo
namestnika predsednika, danes pa je član častnega razsodišča.
Je eden od ustanoviteljev Kinološkega društva Posavje Sevnica in aktivni član. V
društvu je več let opravljal funkcijo predsednika nadzornega odbora.
Je aktivni član Strelske družine Marok Sevnica, kot član te in drugih strelskih družin
sodeluje na strelskih tekmovanjih. Je prejemnik mnogih medalj v tekmovanjih v
različnih strelskih kategorijah.
S pisanjem prispevkov aktivno sodeluje pri ustvarjanju zbornikov z vojaško tematiko.
Na njegovo pobudo je izšla zgodovinska znanstvena monografija dr. Mateje Čoh
Kladnik z naslovom »Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici«. Za publikacijo je prispeval
dokumente, fotografije in pričevanja. Skupaj z avtorico je knjigo predstavil v Sevnici in
drugih slovenskih krajih.

