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43. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
43. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 15. 9. 2015 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Ivan 
Križnar, Ivan Hafner, Jože Stanonik, France Štukl, Biljana Ristić in direktorica Loškega gradu Saša 
Nabergoj. 
 
Dnevni red: 
1. Poklon Petru Pippu 
2. Predstavitev dela OMŠ-ja direktorici Loškega gradu 
3. Aktualne teme za delo naprej 
4. Razno 
 
Ad1/ Pred sestankom smo se poklonili pokojnemu Petru Pippu, članu odbora OMŠ-ja.  
 
Ad2/ V nadaljevanju je predsednik odbora Marjan Luževič direktorici Loškega gradu razložil in 
predstavil delo OMŠ-ja v do sedanjem obdobju, o katerem je že veliko izvedela od članice odbora 
Biljane. Nabergojeva je povedala, da njen način vodenja v veliki meri sloni na medsebojnem 
sodelovanju in prav to bo vodilo za nadaljnje delo med odborom, ki bo s svojimi strokovnjaki na 
športnem področju nudil pomoč strokovnim delavcem muzeja, ki se bodo v nadaljevanju aktivneje 
vključevali v delo OMŠ-ja z evidentiranjem že zbranih eksponatov in v nadaljevanju, pri programu 
razstavljanja. Predstavniki OMŠ-ja pa bodo ponudili pomoč pri dopolnitvi podatkov o fotografijah, ki se 
že nahajajo v muzeju. Na gradu je za depo muzeja športa predvidena podstreha, za razstavni prostor 
pa 1. nadstropje. Za depo se bo trudilo, da bi se uredil do konca naslednjega leta, saj se predvideva, 
da bodo ti eksponati in gradivo v nadaljevanju še hitreje pritekali v našo sredino. Po vseh pogovorih in 
razlagah je bilo sklenjeno, da se zbira vse o športu, tudi če še ni muzejska vrednost, saj se v 
nadaljevanju lahko naredi zanimive tematske razstave iz novejšega časa. 
 
Ad3/ Tako kot do zdaj, bi na podelitvi priznanj športnikom v Sokolskem domu, predstavili na novo 
zbrane eksponate, ki bi jih izbrali člani odbora, za razstavo pripravili strokovni delavci gradu. Predlog 
Nabergojeve je bil, da se istočasno oblikuje razstava v Groharjevi galeriji na to temo, z eksponati z 
gradu in odbora, ki bi lahko trajala nekoliko dalj časa.  
 
Ad4/ Luževič je v juliju predstavil publikacijo OMŠ-ja na radiu Sora, v Utripu je bil objavljen članek o isti 
temi. Publikacije, se razdeli še vsem klubom in društvom na skupščini Športe zveze, za kar se zadolži 
Aleša Murna. Člani so seznanili predsednika o svojih zadolžitvah za naprej. Bernik pripravi nove 
pogodbe za pridobivanje gradiva, s podpisom novega direktorja. 
 
 
 
 
zapisal  Matjaž Bernik                                                                               predsednik odbora 
                                                                                                                   Marjan Luževič l.r. 
 
v vednost: 
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- Ga. Saša Nabergoj 


