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46. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
46. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 15. 12. 2015 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Ivan 
Križnar, Boris Čajič, France Štukl, Matjaž Hafner in Biljana Ristić.  
Opravičeno odsotni: Ivan Hafner, France Podnar, Jože Stanonik, Avgust Hartman, Matjaž Bernik.  
 
Dnevni red: 
1. Pregled 45. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je povzel zapisnik prejšnje seje, ob tem pa izpostavil 
naslednje aktivnosti: 

- po razpravi na prejšnji seji je Luževič pisal Tinetu Radinji, da bi dobil odgovor glede aktivnosti 
občine pri zadevi Aleja zaslužnih občanov. Odgovor  Radinje je priložen (glej priloga Radinja). 

- odbor želi vzpodbuditi vse pristojne k iskanju prostorskih rešitev za muzej športa in v zvezi s 
tem za  muzejski depo v bivšem nunskem samostanu. Luževič je Biljani Ristić poslal sporočilo 
(glej prilogo Ristić), z namenom da o njem seznani direktorico Loškega muzeja. Biljana Ristić 
je na seji takoj odgovorila na to s pojasnilom, da v Loškem muzeju vedo, da  občina okleva pri 
odločitvi, da prevzame stavbo nunskega samostana, saj stavba očitno zahteva precejšnja 
vlaganja. Tudi France Štukl, ki stavbo zelo dobro pozna, je temu pritrdil. 

Sklep: Odbor ugotavlja, da je ponovno pred povsem nejasno situacijo glede rešitve problema, 
kako pridobiti prostor za muzejsko zbirko o športu. Biljana Ristić je povedala, da na gradu 
resnično nimajo prostorov, kamor bi lahko preselili  deponirane eksponate iz treh sob, predvidenih 
za  muzejsko zbirko o športu. Problem je še večji, ker so eksponati v teh sobah zelo dragoceni.   
Sklep: Odbor bo nadaljeval z zbiranjem gradiva in o tem obveščal javnost, hkrati pa  vedno znova 
opozarjal občinske oblasti na dane obljube, da bo zagotovil pogoje za muzej športa v letu 2017. 
 
- odbor je  realiziral v  prejšnjem zapisniku zabeleženo pobudo, da se pripravi zapis o Petru 

Pippu v Loških razgledih (glej prilogo Pipp). V ta namen je poslal zapis dr. Štukla županu 
občine, ki je  zagotovil, da bo pripravil prispevek za objavo v Loških razgledih.  

- odbor je realiziral pobudo, da se za Loške razglede pripravi zapis o prof. Ivu Černilcu             
(priloga Černilec). 

- pobuda, da se v odbor povabi Majdo Hude, ni uresničena zaradi njenih zdravstvenih težav. 
- predlog Ivana Križnarja, da odbor sodeluje pri obeležitvi 110-te obletnice Sokola v Škofji Loki 

bo po besedah Biljane Ristić upoštevan, saj bo Loški muzej v februarju 2016 na to temo odprl 
razstavo v Groharjevi galeriji. 

- predlog, da se opravi pogovor s Tino Ušeničnik, še ni realiziran, čeprav je Avgust Hartman z 
njo o tem že govoril. 

 
Ad2/ Odbor je soglašal s predlogi, da se publikacija o delu odbora izroči vsem, ki so pomembni  za 
šport in dejavnost našega odbora. Imenovani so bili vodje vseh športnih klubov v občini, ki bodo 
publikacijo dobili ob vabilu na podelitev športnih priznanj v marcu 2016. Omenjena sta bila tudi 
Oto Giacomelli in Janez Jurman in še kdo, ki se ga bomo spomnili.   
Odbor je potrdil predlog, da za video intervju nagovorimo Janeza Kalana, veterana loškega športa. 
Pogovor z njim bi imel Ivan Hafner, ki je sicer z njim že opravil pogovor za pisni zapis.  
Člani odbora so predlagali, da na eno naslednjih sej povabimo Tineta Radinjo, da ga podrobneje 
seznanimo z našim delom in našimi skrbmi.   

   
                                                                                            zapisal  Marjan Luževič                                                                                                                    
v vednost: 
- Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka 
- Svet Zavoda za šport Škofja Loka 
- Ga. Saša Nabergoj 


