
Športna zveza Škofja Loka 
Zavod za šport Škofja Loka 
  
Škofja Loka, 26.4. 2016 

 
50.  Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
50. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 19.4.2016 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Boris Čajič, 
Jože Stanonik, Ivan Hafner, Matjaž Hafner, Ivan Križnar in France Štukl. 
Opravičeno odsoten: Hartman Avgust, Biljana Ristić.  
Odsotna tudi Majda Hude in France Podnar.  
 
Dnevni red: 
1. Pregled 49. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo naprej 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je dal v obravnavo zapisnik prejšnje seje na katerega je bila 
pripomba, da se popravi ime: pravilno je Gvido in ne Vido. Dodal je, da je priložnostna razstava, ki je bila 
predstavljena javnosti na Podelitvi športnih priznaj v Sokolskem domu, uspela in bila še dva dni 
razstavljena v Groharjevi galeriji.  
 
Ad2/ Aktualno za naprej: 

- Glede sklepa o predlogu za Bloudkovo priznanje, se iz obširne baze podatkov, ki so na 
razpolago, lahko poda predlog. Marjan Luževič s pomočjo kolegov pripravi predlog. V juliju 
namreč pride ven razpis, oddaja predlogov pa je konec avgusta, oziroma septembra. Predlog naj 
se naslovi na Športno zvezo in direktorja Zavoda za šport Škofja Loka 

- Ivan Križnar je opravil razgovor z društvom Sožitje, ki je prispevalo tudi nekaj materiala. Razgovor 
je bil opravljen z zdajšnjim in prejšnjim predsednikom društva.  

- Pavel Podlipnik je podaril prvo Elanovo skakalno smučko. Skupaj z njim se je po krajih v okolici 
Škofje loke, kjer so bile včasih skakalnice, sprehodil Marjan Luževič.  

- Konec leta 2016 bo razpis za predloge o spomeniku v Aleji zaslužnih za Škofjo Loko, za leto 17 in 
18. Pridobi naj se uradno obvestilo o tem podatku. 

- 29. marca je bila v Sokolskem domu prireditev »Jesenkovo popoldne«, oziroma podelitev priznanj 
za diplomske naloge, ki je bila speljana na zelo visokem nivoju z lepo predstavitvijo diplom. Ni pa 
bilo velike udeležbe. Mogoče bi bilo za take in podobne priredite potrebno več oglaševanja, 
večkrat, na različnih lokacijah, medijih in tudi na velikem plakatu v Starem dvoru. 

- Danes ob 17. uri sta v prostorih Društva Upokojencev »Na čaju« Mateja Pintar in Andreja Dolinar 
in Ivan Hafner ju bo povprašal glede intervjuja. 

- V naslednjem bi poskušali zbrati material za obletnico Orlov. 
- Ivan Križnar je predlagal ogled razstave o Sokolstvu na Fakulteti za šport v Ljubljani in Marjan 

Luževič ogled muzeja skakalcev v Planici. Predloga naj bi se realizirala v maju 2016. S tema 
ogledoma bi tudi zaključili s srečanji v poletnih mesecih. Ponovno bi se dobili v jeseni. 

   
 
 
 
 
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 
 


