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40. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
40. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 17.2.2015 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, France 
Štukl, Ivan Križnar, France Podnar, Peter Pipp, Boris Čajič, Jože Stanonik, Ivan Hafner in Biljana 
Ristić. Opravičeno odsotni: Aleš Murn. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled nalog in izvršitev sklepov 39. seje 
2. Aktualne teme za delo naprej 
3. Razno  
 
Ad 1/ 
Marjan Luževič je povzel zapisnik 39. seje na katerega ni bilo pripomb. V nadaljevanju je povedal, da 
je bila realizirana točka iz prejšnjega zapisnika, o zapisu pripomb na pravilnik o postavitvi spominskih 
obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov, ki se je posredoval županu. Na sestanku pri njem sta bila poleg 
Marjana Luževiča še Peter Pipp in Jože Stanonik. Podana je bila razlaga glede vlog za umestitev 
spominskih obeležij v Alejo zaslužnih Ločanov. Že podana vloga se ne arhivira in jo je, v kolikor je bila 
oddana v prejšnjem razpisnem obdobju, potrebno ponovno vložiti, da se obravnava. Skupina je bila 
napotena do podžupana Tineta Radinje, kjer so se dogovorili da se bodo predlogi obravnavali na 
naslednjem Občinskem svetu, ki bo v marcu 2015.  
 
Sklep1: Dokončno se oblikujejo predlogi za spremembe pravilnika o postavitvi spominskih obeležij v 
Aleji zaslužnih Ločanov in se jih predloži na Občinski svet v obravnavo. Neodvisno od pripomb na 
zapisnik, se vloži predlog za umestitev Frana Jesenka v Alejo, še prej se pridobijo razpisni pogoji iz 
leta 2013.  
 
Ad2/ 
V času med obema sestankoma, se je zbralo še nekaj materiala od Franca Novica, Anče Kalan, 
Toneta Bizjaka in drugih. Marjan Luževič se dogovarja z Lundrom o izdaji brošure, ki mora biti 
pripravljena do podelitve priznanj športnikom v Sokolskem domu, ki je 24.3.2015. Tam se pove tudi 
nekaj besed o izdani brošuri. O izdaji brošure so padli tudi predlogi o naslovnici, (freska iz Crn groba, 
Alegorija) vendar, je bil sprejet predlog, da se da kakšno novejšo fotografijo o športu ali celo izbere 
eksponat, ko bo nakazal delo odbora. Sprejme se lahko tudi predlog samega oblikovalca. Pusti se mu 
proste roke. V brošuri, z naklado 500 brošur, bi se predstavilo športnike in športne delavce vsej 
populaciji in predstavilo delo Odbora Muzeja športa. Brošuro dobi vsak udeleženec podelitve. 
 
AD3/ 
Postavljeno je bilo vprašanje kako je s prostori za muzej športa in Marjan Luževič je povedal, da je 
odgovor župana, da v letu 2017 ne bo nič z deli na tem področju, se pa pripravlja dopolnilo projektne 
dokumentacije, ki prej ni bila dovolj precizirana. Na podelitvi športnih priznaj v torek 24.3.2015 v 
Sokolskem domu bo predstavljeno tudi nekaj do sedaj zbranih eksponatov in ostalega materiala. Za 
izbiro poskrbi Marjan Luževič. 
 
 
 
zapisal  Matjaž Bernik                                                                               predsednik odbora 
                                                                                                                   Marjan Luževič l.r. 
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