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    GD Kontrada Kanal 

    Ponirska 2 

    5213 Kanal 

      

 

 

 

ZAPISNIK 

DOPISNEGA REDNEGA LETNEGA ZBORA ČLANOV  

GLEDALIŠKEGA DRUŠTVA KONTRADA KANAL, 
 

ki je potekal od 16. do 20.marca 2019 preko e-pošte. 

 

 

 

Na vabilo predsednika Gledališkega društva Kontrada Kanal g. Severina Drekonje (preko 

SMS in e-pošte) se je odzvalo 37 članov. 

Z vabilom so člani dobili tudi predlog dnevnega reda in gradivo (predlog za delovno 

predsedstvo ter zapisnikarja in dveh overiteljev; Poročilo o delu v letu 2019, Poročilo 

dramske sekcije OŠ Kanal, Finančno poročilo, Poročilo disciplinske komisije, Pporočilo 

nadzornega odbora, Plan dela za leto 2020, predlog članarine za leto 2020 in predlog 

razširitve dnevnega reda s točko o podelitvi naziva častnega člana Francu Krnelu. 

 

Od 16. do 20. marca 2020 so člani pošiljali soglasja in pripombe h gradivu. Soglasno je bil 

potrjen predlog delovnega predsedstva v sestavi: 

 Radovan Pušnar (predsednik) 

 Julija Ipavec (članica) 

 Barbara Filej (članica) 

Prav tako so bili potrjeni zapisnikar (Barbara Filej) in overitelja (Anka Majnik in Primož 

Božič) s pripombo delovnega predsedstva, da se bo zapisnik v fizični obliki podpisal, ko bodo 

razmere dopuščale. 

 

 

Delovno predsedstvo je pregledalo odzive članov po e-pošti in ugotovilo, da se člani strinjajo 

z razširjenim dnevnim redom: 

 

1. Razprava in sprejem poročil o delu društva v letu 2019 

 poročilo predsednika 

 poročilo dramske sekcije OŠ Kanal 

 finančno poročilo 

 poročilo disciplinske komisije 

 poročilo nadzornega odbora 

2. Plan dela za leto 2020 

3. Podelitev naziva častnega člana Francu Krnelu. 

4. Članarina za leto 2020 

5. Razno 
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1. Razprava in sprejem poročil za leto 2019 
  

Delovno predsedstvo je po pregledu e-pošte ugotovilo, da se člani GD Kontrada 

strinjajo in soglasno potrjujejo sprejem poročil pod točko 1. 

Poročila so priložena zapisniku. 

 

 

2. Plan dela za leto 2020 

 

Delovno predsedstvo je po pregledu e-pošte ugotovilo, da se člani GD Kontrada 

strinjajo in soglasno sprejemajo Plan dela za leto 2020. 

Plan dela je priložen zapisniku. 

 

 

3. Podelitev naziva 

 

Delovno predsedstvo je po pregledu e-pošte ugotovilo, da se člani GD Kontrada 

strinjajo s predlogom, da se Francu Krnelu podeli naziv častnega člana - z 

upoštevanjem pripombe Boruta Jurce, da bi slovesno vročitev opravili ob prvi večji 

prireditvi našega društva. 

Predlog za podelitev naziva je priložen zapisniku. 

 

 

4. Članarina 

 

Delovno predsedstvo je po pregledu e pošte ugotovilo, da se člani GD Kontrada 

strinjajo s predlogom, da članarina ostane enaka kot za leto 2019: 5 evrov oz. 3 evre za 

dijake in študente. 

Članarino bomo pobirali, ko se bodo razmere umirile.  

 

 

5. Razno 

 

Pod točko razno je UO predlagal in sprejel sklep, da se takoj po umiritvi razmer skliče 

izredni zbor članov, na katerem se potrdi zapisnik tega dopisnega zbora članov in po 

potrebi prilagodi plan dela za leto 2020. 

 

 

 

V Kanalu, 21. 3. 2020 

 

 

Zapisnikar:     Predsednik delovnega predsedstva 

ga. Barbara Filej                         zbora članov društva: 

                                                                                   g. Radovan Pušnar 

   

Overitelja: 

 

g. Primož Božič 

 

ga. Anka Majnik 
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  Priloge: 

 

 Vabilo 

 Poročilo o delu GD Kontrada Kanal v letu 2016 

 Poročilo o delovanju dramske skupine na OŠ Kanal 

 Finančno poročilo o poslovanju v letu 2016 

 Poročilo disciplinske komisije 

 Poročilo nadzornega odbora 

 Plan dela za leto 2017 

 Predlog za podelitev naziva častnega člana Francu Krnelu 

 Seznam članov, ki so sodelovali na dopisnem zboru članov 
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Priloga 1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dopisni Zbor članov Gledališkega društva Kontrada Kanal 
Kanal, 16. do 22. marec 2020 

 
 

Odpiram dopisni redni letni zbor članov Gledališkega društva Kontrada Kanal, ki bo 
potekal od 16. do 20. marca 2020 preko e-pošte. 
 
Za delovno predsedstvo smo na sestanku upravnega odbora predlagali Radovana 
Pušnarja (predsednik), Julijo Ipavec (članica) in Barbaro Filej (članica). Naloge 
delovnega predsedstva so v teh razmerah nadzorovanje, usklajevanje in zbiranje 
podatkov ter oblikovanje sklepov. 
Za oblikovanje zapisnika smo predlagali Barbaro Filej, za overitelja (ki bosta 
pregledala in kasneje podpisala zapisnik) pa Anko Majnik in Primoža Božiča. 
 
Predlagani dnevni red, ki ste ga dobili: 

6. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja 
7. Razprava in sprejem dnevnega reda 
8. Razprava in sprejem poročil o delu društva v letu 2019 

 poročilo predsednika 

 poročilo dramske sekcije OŠ Kanal 

 finančno poročilo 

 poročilo disciplinske komisije 

 poročilo nadzornega odbora 
9. Plan dela za leto 2020 
10. Članarina za leto 2020 
11. Razno 

 
Predlagam še eno točko dnevnega reda:  

 podelitev naziva častnega člana Francu Krnelu. 
 
Poročila in predlogi k ostalim točkam dnevnega reda so v priponki. 
 
Če se strinjate v celoti, samo napišite, da se strinjate s predlaganim gradivom.  
Če imate kakšno dopolnilo, predlog, pripombo ali komentar, napišite in pošljite vsem, 
da se bodo na vaše mnenje lahko odzvali. Časa za »debato« imamo do vključno 
petka 20. marca 2020, potem bo delovno predsedstvo oblikovalo zaključke in 
zapisnik. 
 

Gledališko društvo Kontrada Kanal 
          predsednik Severin Drekonja 

 

Gledališko društvo Kontrada 
Kanal 

Pionirska 2 (p. p. 25) 
5213  Kanal 

 

tel.:  031 407 226 
davčna št.: SI96198729 

TRR:  04750-0000920290 
e-naslov: agd@drustvo-kontrada.si 
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Priloga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU V LETU 2019 
 
 
 
V letu 2019 smo uspešno izvedli načrtovane dejavnosti, ki smo si jih zastavili na 
zboru članov društva marca 2019. 
 
 
 

o Pravi Slovenec 

 
Dve enodejanki Pravi Slovenec, ki smo ju pripravili ob 150-letnici čitalnice in ju v letu 
2018 odigrali 5-krat, smo v letu 2019 igrali še 3-krat, in sicer na Visokem (5. 1. 2019), 
v Šempasu (3. 2. 2019) in v Idriji (regionalno Linhartovo srečanje 11. 4. 2019). 
Ideja, da bi vsaj eno enodejanko ohranili več časa,  ni zaživela. 
 
 
 
 

o Scapinove zvijače 

 
Jeseni 2018 smo zastavili delo za sezono 2018/19; s Petrom Harlom smo se 
dogovorili, da bo nadaljeval delo režiserja in se skupaj z njim odločili za Molierovo 
komedijo Scapinove zvijače. V predstavi nastopa 10 igralcev:  Anka Majnik, Barbara 
Filej, Franc Krnel, Julija Ipavec, Neža Jeklin, Primož Božič, Radovan Pušnar, Severin 
Drekonja, Simeon Kodelja in Tine Lovišček. Z vajami smo začeli  2. 10. 2018; po 
nekaj bralnih vajah v TIC-u smo se preselili na oder, nekajkrat v večnamenski 
dvorani OŠ Kanal, večinoma  pa v Kulturnem domu v Desklah. 
 
Komedijo smo premierno uprizorili 23. 3. 2019 v Kulturnem domu v Desklah in jo tam 
ponovili še 24. 3. 2019. Predstavi si je ogledalo okrog 250 gledalcev. 
Do konca leta smo opravili še 13 gostovanj: 
 

 

Gledališko društvo Kontrada Kanal 
Pionirska 2 (p. p. 25) 

5213 Kanal 
 

tel.:  031 407 226 
davčna št.: SI96198729 

TRR:  04750-0000920290 

 



 6 

 
Skupaj torej 15 predstav in okrog 1350 gledalcev. 
 
 
 
 

o Gledališče na Kontradi 2019 
 
Tradicionalno srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin Gledališče na Kontradi se je 
odvijalo od 23. 8. do 1. 9. 2019 v šestih gledaliških večerih: 
 

 petek 23. 8. 2019 
KD Grgar – Kaj je videl batler 

 sobota 24. 8. 2019  
 KD Bohinjska Bela – Govorice 

 nedelja 25. 8. 2019  
 PD Štandrež – Bosa v parku 

 petek 30. 8. 2019 
KTD Zarja Bilje - Nona 

 sobota 31. 8. 2019 
 KD Domovina Osp – Ljubezen na predzadnji pogled 

 nedelja 1. 9.  2019  
 Gledališko društvo Kontrada Kanal – Scapinove zvijače 
 
 
Letošnje 16. Gledališče na Kontradi smouspeli pretežno izpeljati na Kontradi. Slabo 
vreme je pregnalo v večnamensko dvorano OŠ Kanal le Bohinjsko Belo.  
Število gledalcev je rahlo naraslo v primerjavi z lanskim letom – okrog 150 na večer.  
Gostujoče skupine so bile zadovoljne z organizacijo, obiskom in tudi pogostitvijo, mi 
pa s kvaliteto predstav. 
Pohvale tudi članom, ki so poskrbeli za oder, urejanje prizorišča, tehniko in prodajo 
kart. 
 

 
 

kraj datum št. gledalcev 

Kobarid 31. marec 110 

Dolenja Trebuša 7. april 50 

Dob pri Domžalah 18, junij 100 

Kontrada Kanal 1. september 200 

Bohinjska Bela 12. oktober 100 

Grgar 15. november 60 

Dol pri Vogljah 16. november 100 

Kobjeglava 23. november 90 

Lig 24. november 60 

Mekinje 7. december 65 

Štandrež 8. december 160 

Koper 10. december 220 

Gorje 13. december 50 



 7 

 

o Zimski abonma 
 
V januarju 2019 smo nadaljevali sedmo sezono Zimskega abonmaja z dvema 
predstavama. Najprej je 13. 1. 2019 gostovalo Beneško gledališče s pedstavo 
Glavna vaja, za zaključek pa smo 10. 2. 2019 gostili Šempasce s predstavo Ma kaj 
tazga (nastopili so namesto v programu predvidene skupine KUD Sovodenj). Zimski 
abonma smo zaokrožili z dodatno predstavo; nastopila je Dramska skupina OŠ Kanal 
z igro Prekletstvo zelenih štumfov (17. 2. 2019). 
Obisk predstav Zimskega abonmaja rahlo upada; v povprečju 60 gledalcev je še 
vedno številka, ki nas zavezuje – vsaj dokler bo občina abonma podpirala. 
 
Osmo sezono Zimskega abonmaja (2019/2020) smo začeli 27. 10. 2019 s predstavo 
Gledališke skupine KD Jožef Virk iz Doba Komet prihaja. Do konca leta smo gostili 
še KD Brce iz Gabrovice s predstavo Kraške intrige (17. 11. 1019) ter KUD Dolomiti 
iz Dobrove s predstavo Emigranta (1. 12. 2019). Abonma smo zaključili v letu 2020 
(12. 1.) s predstavo Vsak dan nekaj novega Gledališke skupine Repentabor.  
Vse predstave smo izvedli v večnamenski dvorani OŠ Kanal. Povprečni obisk je bil 

dobrih 60 gledalcev na predstavo. 

 

o Recitacijska sekcija 
 

o Občinska proslava (25. 4. 2019) 
Po nekajletnem premoru smo spet dobili zadolžitev, da poskrbimo za proslavo ob 
občinskem prazniku. Tematsko smo jo naslonili na 150-letnico čitalnice; scenarij sta 
oblikovala Severin Drekonja in Primož Božič, ki je prevzel tudi vlogo voditelja. Družbo 
sta mu delala še Slavko Jereb (čitalničar) in Valentina Dugar (branje utemeljitev 
nagrad). Za sceno in tehniko sta skrbela Simeon Kodelja in Simon Leban.  
 

o Sodelovanje na prireditvah  
Naši člani so sodelovali tudi na drugih prireditvah v občini. Tako je Slavko Jereb vodil 
Praznik kostanja v Ligu 13. 10. - organizator TD Kolovrat Lig),  proslavo KS Kanal 
(25. 11.) pa Aljaž Gerbec. Slavko Jereb je vodil predstavitev knjige Nepovabljeni 
1915 – 1917 (v Ligu 8. 12. 2019); Ksenija Krnel je sooblikovala recital Igra kanalskih 
pesnikov (26. 12. 2019). 
 

o Tehnika 
Naša člana Branko Drekonja in Simeon Kodelja sta scensko opremila spominsko 
slovesnost ZB Kanal; prav tako smo poskrbeli za grafično, scensko in tehnično 
podporo pri recitalu Igra kanalskih pesnikov (Branko Drekonja, Severin Drekonja in 
Simon Žnidarčič). 
Kar nekaj prireditev smo tehnično opremili (twirling – državno prvenstvo (13. in 14. 4. 
2019), osvetlitev pročelja KD Deskle ob 60-letnici doma (22. 11. 2019), predvsem pa 
skrbeli za tehniko na prireditvah v večnamenski dvorani OŠ Kanal: plesna prireditev 
Dolls (15. 2.), Naj športnik (21. 2.), prireditev OŠ Kanal Iz močnih korenin v mogočno 
drevo (23. 3.), koncert Omarja Naberja (13. 7.), koncert Tinkare Kovač (27. 7.), seja 
Džavnega sveta (16. 10.), proslava KS Kanal (25. 11.), plesna prireditev Dolls (13. 
12.).  
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o Društveni prostori 
 

o Skladišče 
V skladišču pod športno dvorano je vse bolj tesno. Čakamo, da se bo uredila garaža 
na Kontradi in  bomo vse, kar rabimo za Gledališče na Kontradi, prestavili tja.  
 

o Garaža na Kontradi 
Ta prostor je od leta 2016 upravljal Slavko Brezavšček. V letu 2018,  po zaključku 
projekta Trg Kontrada, je TIC zahteval ključe in prevzel upravljanje z garažo - v 
nasprotju z dogovorom, ki so ga sklenili neposredni uporabniki. Trenutno ni jasno, 
kakšen je naš status v zvezi s tem prostorom. 
 

o Pisarna 
»Še vedno smo souporabniki pisarne na Pionirski 2.« Ta stavek ponavljam iz leta v 
leto – še vedno v upanju, da se bo le našel primernejši prostor, ki ga je županja, ko 
sem bil pri njej.na razgovoru 14. 8. 2019, ponovno obljubila. 

 
o Večnamenska dvorana 

Kot souporabniki večnamenske dvorane pomagamo pri njenem urejanju. Lani 
narejene panoje smo opremili z ustreznimi konzolami in utežmi. Naš tehnik Simon 
Leban nadzira in po potrebi tudi pomaga pri rokovanju z dvoransko tehniko.  
  

o Kontrada 
Prenovljena Kontrada ostaja naš osrednji prireditveni prostor, ki kljub nekaterim 
pomanjkljivostim ponuja dobre pogoje za izvajanje gledaliških (in drugih) dogodkov. 
 
 

o Objava društvenih dogodkov 
 
Naše društvo in aktualne dogodke predstavljamo na dveh oglasnih deskah v Kanalu 
in na internetu http://www.drustvo-kontrada.si/.  
Naša facebook stran životari, kolikor ji znese, se z njo ukvarja Katarina Jerončič.  
Znotraj društva imamo tudi ekipo, ki poskrbi za dokumentiranje predstav. 
Fotografiranje naše predstave je že v rokah Marka Kacina, ostale dogodke pa 
pokrivata tudi Simon Leban in Tine Drekonja. 
 
 

o Zaključek 
 
Na koncu bi se zahvalil vsem, ki tako ali drugače omogočate, da vse te naše 
dejavnosti uspešno izvajamo. Na eni strani Občini Kanal ob Soči, ki z dotacijo 
zagotavlja osnovno delovanje društva, ter tistim sponzorjem, ki vztrajajo in podpirajo 
naša prizadevanja; na drugi strani pa seveda vsem članom društva, saj smo v 
navedene društvene dejavnosti v preteklem letu vložili preko 3500 ur prostovoljnega 
dela. 
 
 

predsednik Severin Drekonja 
 
 
Kanal, 5. 3. 2020 

http://www.drustvo-kontrada.si/
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Priloga 3 
 

 

Poročilo o delovanju dramskega krožka OŠ Kanal v letu 2019 
 

V šolskem letu 2018/19 je v krožek vključenih 16 učencev od 6. do 9. razreda. 

V mesecu septembru smo začeli pripravljati dramatizacijo gledališke igre za mladostnike z 

naslovom Prekletstvo zelenih štumfov, avtorja Janeza Remškarja. 

Premiero smo izvedli 17.2.2019 v večnamenski dvorani OŠ Kanal. 

Učenci so igro predstavili še 19.3. v Kulturnem domu Valentina Staniča v Ročinju 

ter 5.4. v večnamenski dvorani za učence OŠ Kanal. 

Člana dramskega krožka sta s prizorom nastopila na zaključni prireditvi projektnega tedna 

Pogum. 

V drugi polovici šolskega so učenci ustvarjali avtorsko besedilo, in sicer na temo 

Preteklost naših dedkov in babic (dramski prizori o življenju učenca nekoč). 

Z uprizoritvijo le-teh so se predstavili na prireditvi ob zaključku šolskega leta. 

 

V letošnjem šolskem letu se učenci srečujejo samoiniciativno. 

Vključeni so učenci od 6.do 9. razreda. Pripravljajo uprizoritev avtorskega besedila, ki ga je 

napisala učenka 9. razreda- Aneja Lango. 

Uprizoritev načrtujejo v mesecu aprilu za učence šole in zunanje obiskovalce. 

 

Učenci skozi celo šolsko leto sooblikujejo različne prireditve in proslave s svojimi nastopi, 

idejami in predlogi. 

V naslednjem šolskem letu bo dramski krožek pripravil otroško oziroma mladinsko 

predstavo, s katero se bo predstavil šolskemu občinstvu ter ostali javnosti. 

Nastopali bodo na šolskih, krajevnih  prireditvah in proslavah. 

 

 

 

 

V Kanalu, 5.3.2020                                 Mentorica: Suzana Kavčič 
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Priloga 4 

FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU  GLEDALIŠKEGA DRUŠTVA 
  KONTRADA KANAL V LETU 2019 

     

         

         V  letu 2019 je društvo doseglo 
    

17.477,28 Evrov 

prihodkov od tega: 
       

 

dotacije občine Kanal ob Soči  
  

9.561,00 Evrov 

 
sredstva iz Javnega sklada RS 

  

800,00 Evrov 

 
prihodki od izvajanja predstav 

  

6.261,00 Evrov 

 
sponzorska sredstva   

   

650,00 Evrov 

 
članarine 

     

205,00 Evrov 

         Stroški delovanja društva v tem obdobju so znašali 
  

17.810,83 Evrov 

od tega: 
        

 

materialni stroški  
    

3.925,86 Evrov 

 
intelektualne storitve 

   

3.000,00 Evrov 

 
gostovanje drugih gledaliških društev 

  

1.150,00 Evrov 

 
gostinske storitve 

    

2.981,08 Evrov 

 
ostale storitve 

    

2.966,24 Evrov 

 
potni stroški 

    

3.787,65 Evrov 

         

 

Razlika med  prihodki in odhodki 
  

-333,55 Evrov 

 

Obračunan davek od dohodka pravnih 
oseb 0,00 Evrov 

 
Presežek prihodkov (dobiček) 

  

-333,55 Evrov 

         Društveni sklad , ki zajema dobičke in izgube vseh let delovanja društva znaša: 
 

       

1.289,81 Evrov 

         Kanal, 23.2.2020 
       

         Obračun pripravila: Vita Vidič 
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Priloga 5 
 

 

 

 

 
 Gledališko društvo Kontrada Kanal 
 Pionirska 2 
 p. p. 25 
 5213 Kanal  
 

 

 

 

POROČILO O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE V LETU 2019 

 

Disciplinska komisija se je sestala 15.3.2020. Prisotni so bili: 

 Simon Leban – predsednik 

 Valentina Dugar – članica 

 Tine Lovišček – član 

 

 

Disciplinska komisija ugotavlja, da v letu 2019: 

1. od članov društva ni prejela nobene prijave o kršenju statuta in pravil društva 

2. ni obravnavala nobenega disciplinskega prekrška 

3. ni sprejala nobenega disciplinskega ukrepa 

 

 

Člani disciplinske komisije se vsem članom Gledališkega društva Kontrada Kanal 

zahvaljujemo za korektne odnose in nekonfliktno delo. 

 

 

 

Simon Leban  ____________________________ 

 

Valentina Dugar  ____________________________ 

 

Tine Lovišček  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanal, 15. 3. 2020 
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Priloga 6 
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Priloga 7 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM DELA V LETU 2020 
 

 

 

 Gostovanja s predstavo Scapinove zvijače – predvidoma do konca leta 2020. 

Sodelovanje s predstavo na Linhartovem srečanju. 

 

 Premiera nove predstave – Revizor.  Premiero smo planirali v aprilu, izvedli jo 

bomo, ko bo možno, saj smo zaradi razmer začasno prekinili z vsemi vajami. 

Sledijo gostovanja v krajih v občini, v sosednjih občinah, širšem slovenskem 

prostoru in v zamejstvu.  

 

 Izvedba srečanja ljubiteljskih gledaliških skupin Gledališče na Kontradi 2020. 

 

 Postavitev razstave, ki bo na ogled v gostišču Križnič v  času Gledališča na 

Kontradi. 

 

 Začetek študija nove predstave v oktobru 2020.  

 

 Organizacija Zimskega abonmaja 2020/2021. 

 

 Tehnična in druga podpora dramski skupini na OŠ Kanal. 

 

 Pomoč OŠ Kanal pri upravljanju z dvoransko tehniko v večnamenski dvorani. 

 

 

Gledališko društvo Kontrada Kanal 
Pionirska 2 (p. p. 25) 

5213  Kanal 
 

tel.:  031 407 226 
davčna št.: SI96198729 

TRR:  04750-0000920290 
e-naslov: agd@drustvo-kontrada.si 
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 Sodelovanje članov društva na prireditvah v Občini Kanal ob Soči (proslave, 

otvoritve in druge prireditve). 

 

 Udeležba članov na seminarjih za delo v ljubiteljskih gledaliških dejavnostih. 

 
 

 Vzdrževanje, obnavljanje in posodabljanje tehnične opreme. 

 

 Vzdrževanje skladišča in ureditev garaže na Kontradi (montaža podesta) ter 

selitev pisarne na novo lokacijo. 

 

 Sodelovanje z drugimi društvi pri skupnih projektih oz. pomoč pri izvedbi 

njihovih projektov (Skoki z mosta, pust …) 

 

 

 

predsednik Severin Drekonja 

 
 
Kanal, 4. 3. 2020 
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Priloga 8 
 

 

 

 

Predlog, da se Francu Krnelu podeli naziv častnega člana 
 

Upravni odbor Gledališkega društva Kontrada Kanal predlaga, da se v skladu 9. členom 

Statuta Gledališkega društva Kontrada Kanal podeli častno članstvo Francu Krnelu. 

 

Utemeljitev 

Franc Krnel letos praznuje 70-letnico nastopanja na odrskih deskah. Kanalski gledališki 

skupini, ki je takrat delovala pod okriljem Prosvetnega društva Soča,  se je priključil leta 1988 

v predstavi Mladost pred sodiščem. Po nekajletnem premoru je leta 1997 sodeloval v Večeru 

v čitalnici in od takrat ostal zvest član naše skupine. Do današnjega dne je sodeloval v še 

devetnajstih predstavah in vsakokrat dovršeno oblikoval svoj lik, za kar je bil tudi nagrajen na 

Linhartovem srečanju (Nergač 2005 in Mandragola 2014). 

Posebej velja poudariti zasluge, ki jih ima v zvezi z ustanovitvijo Gledališkega društva 

Kontrada Kanal. Že v času bivanja pod streho Prosvetnega društva Soča se je zavzemal za 

samostojnost gledališke skupine in bil eden glavnih pobudnikov za ustanovitev lastnega 

društva. Ob ustanovitvi je aktivno sodeloval in pripravil – spisal Statut Gledališkega društva 

Kontrada Kanal. Tudi v naslednjih letih je sooblikoval društveno življenje (razne funkcije v 

društvu, vzpostavitev in oblikovanje Gledališča na Kontradi, …). 

Za vse našteto in tudi vse, česar nismo našteli, si zasluži skromno priznanje, kakršno mu 

lahko naše društvo podeli: naziv častnega člana. 

 

UO Gledališkega društva Kontrada Kanal 

         predsednik Severin Drekonja 

 

 

 

Kanal, 10. 3. 2020 
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ČLANI GD KONTRADA KANAL, 

ki so sodelovali na dopisnem rednem letnem zboru članov 

od 16. 3. do 20. 3. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za točnost podatkov odgovarja predsednik Gledališkega društva Kontrada Kanal 
Severin Drekonja. 
 
 
Kanal, 20. 3. 2020 
 

ŠT. IME IN PRIIMEK NASLOV OPOMBA 
1 FRANC KRNEL Gradnikova 18, Kanal e-pošta 

2 KSENIJA KRNEL Gradnikova 18, Kanal e-pošta 

3 SEVERIN DREKONJA Gorenja vas 30, Kanal ustno 

4 SIMON ŽNIDARČIČ Lig 32, Kanal e-pošta 

5 RADOVAN PUŠNAR Kidričeva 3, Kanal e-pošta 

6 RAJKO KOBAL Vojkova 7, Kanal ustno 

7 SIMEON KODELJA Gorenja vas 50, Kanal e-pošta 

8 SLAVKO JEREB Čolnica 8, Kanal e-pošta 

9 ANKA MAJNIK Gradnikova 19, Kanal e-pošta 

10 DIANA BREŠČAK Morsko 50, Kanal e-pošta 

11 VITA VIDIČ Morsko 6, Kanal e-pošta 

12 MAJDA PUŠNAR Kidričeva 3, Kanal e-pošta 

13 VANJA MONTINI Partizanska 10, Kanal e-pošta 

14 BARBARA FILEJ Grajska 26, Kanal e-pošta 

15 SIMON LEBAN Gradnikova 28, Kanal e-pošta 

16 BRANKO DREKONJA Morsko 21, Kanal e-pošta 

17 ZDRAVKO MAJNIK Gradnikova 19, Kanal e-pošta 

18 MARIJA DREKONJA Gorenja vas 30, Kanal ustno 

19 NIVES VOLK Gradnikova 16, Kanal e-pošta 

20 ANA KODELJA Gorenja vas 49, Kanal e-pošta 

21 VALENTINA DUGAR Gradnikova 18, Kanal e-pošta 

22 BORUT JURCA Čargova 2, Kanal e-pošta 

23 MARKO KACIN Morsko 10, Kanal e-pošta 

24 MATEJA STRNAD Gradnikova 12, Kanal e-pošta 

25 JOŽICA KOBAL Vojkova 7, Kanal e-pošta 

26 ANKA LOKAR Morsko 46, Kanal e-pošta 

27 KATARINA JERONČIČ Kostanjevica 12, Kanal e-pošta 

28 JULIJA IPAVEC Ročinj 58, Ročinj e-pošta 

29 MATJAŽ STRNAD Gradnikova 12, Kanal e-pošta 

30 TINE LOVIŠČEK Močila 12, Deskle e-pošta 

31 SUZANA KACIN Morsko 10, Kanal e-pošta 

32 DAVID ŠKRLEC Gradnikova 16, Kanal e-pošta 

33 TINE DREKONJA Gorenja vas 30, Kanal e-pošta 

34 KLELIJA DOLENC Gradnikova 1, Kanal e-pošta 

35 PRIMOŽ BOŽIČ Morsko 49, Kanal e-pošta 

36 MATEJA LEBAN Gradnikova 28, Kanal e-pošta 

37 ALJAŽ GERBEC Grajska cesta 29, Kanal e-pošta 


