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44. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
44. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 13. 10. 2015 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Ivan 
Križnar, Jože Stanonik, Boris Čajič, France Štukl, Biljana Ristić, Igor Draksler direktor Zavoda za šport  
in direktorica Loškega gradu Saša Nabergoj. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled 43. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo naprej 
3. Razno 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je pozdravil prisotne, tokrat v kapeli Loškega gradu, in dal v 
razpravo 43. zapisnik odbora, na katerega ni bilo pripomb je pa razložil, da se brošure ne bodo delile 
na skupščini ŠZ, ker jo ne bo v tem letu in da so pripravljene pogodbe za pridobivanje grdiva s 
podpisom novega direktorja.  
 
Ad2/ V začetku je Luževič predlagal, da se odbor razširi za dva člana in v ožji izbor predlogov se je 
uvrstilo Avgusta Hartmana, Gašperja Zakotnika in Matjaža Hafnerja. Do naslednje seje se jih vpraša, 
če so pripravljeni sodelovati in že povabi na sestanek. 
V nadaljevanju je Marjan Luževič dal besedo direktorici Loškega gradu katera je povedala, da so 
depoji za OMŠ zbirko predvideni v nunskem samostanu, ko bo prišlo do dogovora o tem med občino 
Škofja Loka in sedanjimi lastniki nunskega samostana. 
Člani odbora smo si ogledali tri prostore na Loškem gradu, ki so trenutno zasilni muzejski depoji, po 
prenosu teh predmetov v depoje v nunskem samostanu pa bi v teh prostorih razstavili zbrano gradivo 
o športu. 
Ob koncu sestanka nas je kustosinja Biljana Ristić povabila na ogled zbirke, do sedaj zbranega 
materiala na gradu, na temo športa. Potrdila je še ponudbo iz prejšnje seje, da se na podelitvi priznanj 
športnikom, ki poteka v Sokolskem domu, tako kot je že v navadi, pripravi delna razstava do sedaj 
zbranega materiala, potem pa se jo prestavi tudi v Groharjevo galerijo, kjer bi bila lahko na ogled 
nekoliko dalj časa. Pri razstavi bi pomagali zaposleni Loškega gradu.  
 
Ad3/ Člani so seznanili predsednika o svojih zadolžitvah za naprej. 
 
 
 
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 


