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Odbor za  muzej športa – poročilo o delu odbora v letu 2019 – 2021  
 
 
Odbor za muzej športa je bil v letih 2019-20 v sestavi: Ivan Križnar, Ivan Hafner, Boris Čajič, Jože 
Stanonik, dr. France Štukl, Biljana Ristić, Matjaž Hafner, Majda Hude, Avgust Hartman, Dušan Čater in 
Marjan Luževič, kot zunanji sodelavec pa Pavel Dobovšek. 
 
Tudi v  desetem letu delovanja – v letu 2019 – je Odbor nadaljeval z osnovnim ciljem svojega dela, to je 
z  zbiranjem gradiv in dokumentov o zgodovini športa v Škofji Loki.   
 

- Odbor je z Loškim muzejem vodil pogovor o nadaljnji širitvi in posodobitvi zbirke o športu v 
Loškem muzeju. Direktorica Loškega muzeja je sicer izrazila zadovoljstvo z odmevi na zbirko o 
športu, glede nadaljnje širitve zbirke pa je dodala, da je v naslednjem srednjeročnem planu 2021-
25 razvoja Loškega muzeja potrebno postaviti nove zbirke, zato v tem času sredstev za zbirko o 
športu ne bo.  
  

- Odbor je trem osnovnim šolam v mestu poslal obsežen anketni vprašalnik o športu na šoli. 
Mentorji športne dejavnosti na šoli so se odzvali in analiza vprašalnika je pokazala, da je športna 
dejavnost na šolah odlično organizirana. Ob tem se je ponovno izpostavil problem neustreznih 
športnih objektov pri vseh treh osnovnih šolah. Rezultate ankete je odbor posredoval Zavodu za 
šport, z željo vodstev osnovnih šol, da se o tem seznani tudi vodstvo občine, ki skrbi za razvoj 
športne infrastrukture.   
Odbor za muzej športa je tudi povabil ravnatelje osnovnih šol, da vzpodbudijo svoje učitelje in 
učence k obisku muzejske zbirke o športu. 
 

- Odbor je od štirih darovalcev prejel 9 predmetov za zbirko, ki se jih hrani v depo Loškega muzeja.  
 

- Odbor je posodabljal pisna gradiva o loškem športu, objavljena na spletni strani Zavoda za šport. 
      

- Odbor je sodeloval v pripravi predloga za Bloudkovo plaketo Matjažu Hafnerju. Predlog je bil 
odobren in Matjaž Hafner je 13.2.2019 prejel Bloudkovo plaketo.     

       
Odbor se v letu 2020 ni sestajal, saj zaradi protikoronskih ukrepov to ni bilo priporočljivo. Kljub vsemu je 
bilo nekaj aktivnosti: 
  

- Odbor je posodabljal pisna gradiva o loškem športu, objavljena na spletni strani Zavoda za šport. 
 

- V letu 2020 je ob 70.letnici Loške koče na Starem vrhu odbor za muzej športa pripravil pisne 
prispevke, v katerih smo ponovno opozorili na pomen prostovoljnega dela Ločanov za razvoj 
športa na Loškem. Prispevki so bili objavljeni v Gorenjskem glasu, Ločanki in Loškem utripu. 
  

- Odbor za muzej športa ohranja  temeljne cilje in način dela, nedvomno pa bi bilo dobro, če bomo 
uspeli njegovo  poslanstvo kmalu posredovati mlajšim nadaljevalcem, ki bodo naše delo znali 
nadgraditi. 

 
V letu 2021 se Odbor nikoli ni sestal. Predsednik razmišlja, da bi dejavnost odbora bilo smiselno ohraniti 
tudi tako, da bi se v njegovo dejavnost vključili novi, mlajši člani tudi s svojimi svežimi idejami. Dejavnost 
odbora bi se tako ohranila kot trajna praksa v okviru Zavoda za šport in Športne zveze. Na skupščini 
Športne zveze bi bilo primerno o tem spregovoriti. 
 
 
Marjan Luževič, predsednik odbora za muzej športa         
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POROČILO Odbora za podelitev priznanj, plaket  

in svečanih listin na področju športa v občini Škofja Loka 
 

 

Odbor za priznanja, plakete in svečane listine je za obdobje 2019 – 2022 v sestavi Saška Benedičič 
Tomat, Marjan Kalamar, Dušan Čater, Pavle Oblak in Avgust Hartman. 
 
Pet dni po 17. skupščini Športne zveze so bila podeljena priznanja (26.3.2019) za leto 2018. Podeljenih je 
bilo 5 majolik, 5 bronastih plaket, 3 srebrne plakete, 2 zlati plaketi, 2 svečani listini in dva posebna 
priznanja za 60 let delovanja. Vsi dobitniki priznanj za vsa leta podeljevanja, torej od  leta 2000 dalje, so 
objavljeni na spletnih straneh Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka. 
 
Tega leta smo 15. junija 2019 podelili na prireditvi Teka 4 mostov tudi 209 priznanj mladim športnikom in 
njihovim trenerjem za športne dosežke v šolskem letu 2018/19. 
 
Konec leta 2019 je sledil razpis za priznanja, ki naj bi jih podelili v marcu 2020. Odbor za priznanja je 
predloge pregledal in kasneje so jih potrdili tudi na organih Zavoda za šport in Športne zveze. Podelitev 
pa se zaradi epidemioloških razmer ni več mogla izvršiti v marcu 2020. Zato smo le to odlašali in ob 
umestitvi novega državnega praznika podelitev izvedli na Dan slovenskega športa, 23. septembra 2020 v 
Sokolskem domu : 
Majoliko so prejeli UROŠ BERNIK, GORAN DJORDJEVIĆ, NINA KUSTEC in GREGOR SELAK; 
Bronasto plaketo so prejeli PAVLE DOBOVŠEK, PETER HARTMAN, STAŠ MLAKAR, JAKA ŠIBERLE in 
NEJC ZIHERL; 
Srebrno plaketo so prejeli DRAGO BRDNIK, IRIS DUMENČIČ , ROMAN OMAN in ŠPORTNO DRUŠTVO 
UTRIP; 
Zlati plaketi sta prejela SIMON KRELJ in MARKO TERKAJ; 
Svečane listine so prejeli JANEZ DEKLEVA, IGOR DOLENC in JANO RANT. 
 
Žal tega leta 2020 in kasneje tudi ne 2021 nismo podelili priznanj mladim športnikom, saj se tekmovanja 
pričeta jeseni 2019 niso mogla več zaključiti ali pa niso bila razpisana. 
 
Glede na umestitev novega državnega praznika : 23. september - Dan slovenskega športa, sta Svet 
Zavoda za šport in Izvršni odbor Športne zveze konec prejšnjega leta sprejela odločitev, da se razpisi za 
podeljevanje najvišjih občinskih športnih priznanj v prihodnje objavljajo v februarju oz. marcu (tudi za leto 
2020) in da se podelitve izvajajo 23. septembra. 
 

Tako smo 23. septembra 2021 podelili 5 bronastih plaket (MARTIN BOGATAJ, JURIJ DEMŠAR, ANŽE 
JURGELE, MATEJ KORENČIČ, NEJC REBEC),  5 srebrnih plaket (MILOŠ ČETRTIČ, DEJAN MLINAR, LEON 
TUŠAR, ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA, JADRALNI KLUB LOKA TIMING), 2 zlati plaketi (ANDREJ FRANKO,  
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN) in 2 svečani listini (JOŽE HAFNER, JAKA ŠINK). 
 
 
 
Saška Benedičič Tomat, predsednica Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin 
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PREČKAMO MOSTOVE – POVEZUJEMO LJUDI 
www.t4m.si  

 
 

Poročilo Odbora Teka 4 mostov za leta 2019, 2020 in 2021 
 

2019 
»Verjetno najboljši ulični tek v Sloveniji … fantastično navijaško vzdušje … brezhibna 
organizacija …« - takšni in podobni komentarji se ponavljajo leto za letom, tako pa je bilo tudi 
po Teku štirih mostov v letu 2019. Ocenjujemo, da smo v Škofjo Loko v obeh dneh skupaj 
privabili več kot 10.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo okrog 1.800 vrtčevskih in šolskih 
otrok, udeležencev teka junakov 3. nadstropja in svetovnega programa Tek za edinost, 
večernega teka se je udeležilo več kot 1.400 tekačev vseh starosti, na startno-ciljnem prostoru, 
ob celotni progi, na prizorišču večernih koncertov pa ocenjujemo, da je bilo okrog 8.000 
Ločanov, navijačev, spremljevalcev, turistov in drugih obiskovalcev. 
 
Bilo je polno emocij, dobre volje, pozitivnega vzdušja, smeha, navijanja, ... Skupaj smo ustvarili 
izjemen dogodek, ki je Škofjo Loko v dveh dneh spremenil v prestolnico teka, športa in 
druženja.  
 
V času vrtčevskih tekov so predstavniki Športne zveze in Zavoda za šport podelili priznanja 
mladim športnikom in njihovim trenerjem ter mentorjem. Ponovno, že petič zaporedoma, smo 
izvedli šolski tek za Pokal štirih županov, ki so ga spet osvojili učenci in učenke OŠ Ivana 
Groharja. Kot najuspešnejša šola so prejeli tudi donacijo v vrednosti 500 evrov, ki so jo 
prispevali vsi štirje župani iz UE Škofja Loka. Prvo mesto za najmnožičnejšo šolo je osvojila OŠ 
Škofja Loka-mesto. 
 
V povezavi s škofjeloškima kluboma Lions in Rotary je imela prireditev humanitarno noto, saj 
smo s pomočjo obeh klubov omogočili tek slepim in slabovidnim, pa tudi članom lokalne 
terapevtske skupnosti za zasvojene starše in učencem Osnovne šole Jela Janežiča ter njihovim 
spremljevalcem – vseh skupaj je bilo skoraj 50. 
 
En evro od vsake plačane prijavnine za nočni tek (1.350 evrov) smo namenili junakom 3. 
nadstropja na pediatrični kliniki.  
 
2020 
V letu 2020 je prireditev zaradi korone odpadla. Na dan, ko bi moral biti T4M (20. 6. 2020), smo 
izvedli virtualni tek, ko je bilo možno kjerkoli preteči 10 km. Ocenjujemo, da se je virtualnega 
teka udeležilo 250 ljudi v Sloveniji in na tujem. 
 
2021 
Ocenjujemo, da smo na startno-ciljni prostor, ob traso teka in na večerni koncert privabili okrog 
3.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo okrog 1.000 vrtčevskih in šolskih otrok, večernega 
teka pa se je udeležilo dobrih 330 tekačev vseh starosti.  
 
Dva tedna pred dogodkom še nismo vedeli, ali bomo sploh lahko organizirali tek z merjenjem 
časa, smo progo označili s tablami in vse povabili, da jo prehodijo, pretečejo ali prekolesarijo. 
Novost so udeleženci lepo sprejeli, tako da bo verjetno postala stalnica tudi v prihodnje, ko se 
bomo vrnili na klasično 10-kilometrsko traso.  
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.t4m.si/
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Bilo je polno emocij, dobre volje, pozitivnega 
vzdušja, smeha, navijanja, ... Skupaj smo 
ustvarili izjemen dogodek, ki je Škofjo Loko 
spet spremenil v prestolnico teka, športa in 
druženja.  
 
Ponovno, že šestič zaporedoma, smo izvedli 
šolski tek, ki pa letos ni štel za Pokal štirih 
županov, saj zaradi korona omejitev nismo 
merili časov šolarjev od 6. do 9. razreda. Veseli 
smo bili izjemnega števila šolarjev, saj se jih je 
zbralo več kot 600 iz osmih šol. To je bil letos 

prvo šolsko tekaško tekmovanje, zato je tudi vladalo takšno zanimanje.  
 
V povezavi s škofjeloškim klubom Lions je imela prireditev humanitarno noto, saj smo z 
njihovo pomočjo omogočili tek slepim in slabovidnim. Zbirali smo tudi prostovoljne prispevke, ki 
smo jih namenili Društvu prijateljev mladine Škofja Loka.  
 
 
T4M se bo kot član Združenja za cestne in rekreativne teke pri AZS še naprej trudil ostati med 
najboljšimi cestnimi teki v Sloveniji, v naslednjih, pokoronskih letih pa si bomo prizadevali, da bo 
prireditev ostala na enaki ali še boljši ravni kot doslej. 
 
 
Tekaški pozdrav. 
 
Igor Drakulič, direktor prireditve 
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