
Športna zveza Škofja Loka 
Zavod za šport Škofja Loka 
  
Škofja Loka, 26.3. 2016 

 
49. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
49. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 22.3.2016 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Boris Čajič, 
Jože Stanonik, Ivan Hafner, Hartman Avgust, Biljana Ristić, Majda Hude, Matjaž Hafner in France Štukl. 
Opravičeno odsoten: Ivan Križnar.  
Odsoten tudi France Podnar.  
 
Dnevni red: 
1. Pregled 48. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo naprej 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je povzel zapisnik prejšnje seje. Glede zapisnika je Rističeva  
povedala, da je bil predlog o manjši slovesnosti pri predstavitvi kataloga v Groharjevi galeriji njen predlog, 
in pa Stanonik, da Pravilnik o priznanjih še ni bil dopolnjen in da se bo dodal samo aneks. Se popravi. 

- Rističeva je povedala, da se je kolektiv Loškega muzeja, skupaj s podžupanom Radinjo, ogledal 
prostore na Nami, kjer naj bi bil do leta 2019 depo. 

- Na omenjeni slovesnosti Tomaž Pavlin ne more sodelovati, ker je zadržan. 
- Na podelitvi športnih priznanj bo v Sokolskem domu priložnostna razstava Odbora za muzej 

športa v zadnjem letu zbranih gradiv, nato pa dva dni v Groharjevi galeriji.  
Ad2/ Aktualno za naprej: 

- Marjan Luževič je dal pobudo in tudi drugi so bili mnenja, da je potrebno za Bloudkovo nagrado 
predlagati koga iz Škofje Loke. Končalo se je z letom 2013. Ne samo za vrhunske športnike, 
predlagati bi bilo potrebno tudi kašnega od zaslužnih delavcev v športu, take ki so celo življenje 
sledili in delali v športu. Na športno zvezo se da pobudo o navedenem in da ŠZ pošlje društvom 
in klubom v vednost, ko bo objavljen razpis. Tudi odbor lahko da kakšen predlog. Sklep 1: Na 
Športno zvezo se da pobudo o predlaganem. 

- Nabralo se je tudi nekaj novih eksponatov (Pleško, Lunder…), nekaj stvari pa je še v teku 
pridobitve materiala (Franc Vidic, Vido Trampuš, Vinko Hafner…). 

- 29. marca je prireditev »Jesenkovo popoldne«, oziroma podelitev priznanj za diplomske naloge v 
Sokolskem domu. 

   
Zapisal: Matjaž Bernik 

                                                                                                                               predsednik odbora: 
                                                                                                              Marjan Luževič l.r. 

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


