
Športna zveza Škofja Loka 
Zavod za šport Škofja Loka 
  
Škofja Loka, 23.2. 2016 

 
48. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
48. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 23.2.2016 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Ivan 
Križnar, Boris Čajič, Ivan Hafner, Hartman Avgust, Biljana Ristić, nova članica odbora Majda Hude,   
kot povabljeni na sejo pa tudi podžupan Tine Radinja..  
Opravičeno odsotna: Jože Stanonik, Matjaž Bernik.  
Odsotni  tudi Matjaž Hafner, France Štukl, France Podnar.  
 
Dnevni red: 
1. Pregled 47. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo naprej 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je povzel zapisnik prejšnje seje, prisotni so imeli pripombe na 
zapisnik: 

- Ivan Križnar opozoril, da je v 3.alineji 1.točke na napačno zapisano »Sokolska zveza« ter 
zapis, da ima spisek tistih, ki so sodelovali pri ustanovitvi loških Sokolov. Sicer ima seznam 
teh imen, ki pa ni popoln. Ob tem predlaga, da bi se o teh članih pripravilo pisne prispevke. 

- Ta predlog je Luževič  podprl, meni pa, da se odbor za to ne more zavezati, morda pa bi to 
lahko naredil  Ivan Križnar v sodelovanju z Biljano Ristić. Prispevke bi objavili v naslednjih 
Loških razgledih. Imenovana  tega predloga nista dokončno potrdila. 

- M. Luževič je poročal, da so opravili pogovor in snemanje s Tino Ušeničnik. 
- Ivan Hafner je ob tem povedal, da je odbor za priznanja v športu dopolnil pravilnik o priznanjih 

in tako bo 24. marca na občinski podelitvi priznanj le-to prejela tudi Tina Ušeničnik. 
 

Ad2/ Aktualno za naprej: 
- Tine Radinja je pojasnil možnosti  ureditve prostorov za potrebe Loškega muzeja. Prostor za 

depo  muzejskih zbirk na Loškem gradu je mogoče  začasno ( do leta 2019) urediti v praznem 
prostoru v 2.nadst. Name ( nekoč kuhinja restavracije), ki je last občine. Dostop do tega 
prostora je tudi s tovornim dvigalom. 
Sklep:  Občina Škofja Loka in Loški muzej bosta  najkasneje v  letošnjem aprilu  sprejela pisni 
dogovor  o začasni uporabi omenjenega prostora za potrebe Loškega muzeja. Po letu 2019, 
ko se bo dokončno urejalo prostore nove knjižnice, je mogoče  deponirane muzealije prenesti 
v prostore v praznem delu vojašnice ( ob sodišču), ki je bil   predviden za knjižnico.   

- Ob podelitvi  občinskih športnih priznanj 24. marca 2016  bo tudi priložnostna  razstava odbora 
za muzej športa v zadnjem letu zbranih gradiv, ki bo na dan podelitve v avli Sokolskega doma, 
nato pa jo je mogoče za tri dni ( 25.-27.3.)  postaviti v prostor Groharjeve galerije. Za to bosta 
poskrbela M.Luževič in Biljana Ristić. 

- Prisotni so pohvalili  razstavo ob 110.obletnici Loškega Sokola, ki jo je uredila Biljana Ristić s 
sodelavci. Biljana je ob tem povedala, da bo v bližnji prihodnosti izšel tudi katalog o razstavi. 
Ob tem je Ivan Križnar dodal, da bi ob predstavitvi kataloga v galeriji pripravili manjšo 
slovesnost, na kateri bosta spregovorila tudi dr. Tomaž Pavlin in Ivan Križnar. 

- Ivan Križnar predlaga, da se pripravi pogovor (in video zapis) z g. Cakičijem, ki je poznavalec 
dela v športu z otroki s posebnimi potrebami. Z imenovanim se bo dogovoril, kdaj je pogovor 
mogoče posneti.       
   

   
Zapisal: Marjan Luževič                                                                                                             
 
v vednost: 
- Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka 
- Svet Zavoda za šport Škofja Loka 
- Ga. Saša Nabergoj 
- Tine  Radinja, podžupan občine Škofja Loka 
 


