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Škofja Loka, 21.11.2015 

 
 
45. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
45. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 17. 11. 2015 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Ivan 
Križnar, Jože Stanonik, Boris Čajič, France Štukl, Avgust Hartman in Matjaž Hafner.  
Opravičeno odsotni: Ivan Hafner, France Podnar in Biljana Ristič 
 
Dnevni red: 
1. Pregled 44. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo naprej 
3. Razno 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je pozdravil prisotne in predstavil nova člana odbora Avgusta 
Hartmana in Matjaža Hafnerja. Poudaril je, da je prejšnja seja, ki je potekala na gradu, za odbor, kot 
prelomnica v medsebojnem delovanju muzeja športa, oziroma sodelovanja z Loškim muzejem. Na 
tem sestanku kjer nas je direktorica seznanila s potekom dogajanj glede muzeja športa, kustosinja 
Ristićeva pa predstavila eksponate, ki jih ima Loški muzej že zbrane.  
 
Ad2/Potrebno je določiti datum podelitve priznaj športnikom, ki bo v Sokolskem domu, da se lahko 
rezervira Groharjevo galerijo, kjer bi se razstavilo del eksponatov do sedaj zbranega materiala muzeja 
športa. Zbralo se je kar nekaj predmetov in pisnega gradiva od Gašperja Zakotnika, Boštjana Kekca, 
Miloša Mraka in Albina Cerkvenika. Jože Stanonik je prispeval sliko Franca Novinca, s podpisi 
udeležencev vzpona na Everest. V planu je še intervju s Petrom Pokornom.  
 
Ad3/ Člani so seznanili predsednika o svojih zadolžitvah za naprej in Ivan Križnar je povedal, da je v 
naslednjem letu 110. obletnica sokolstva, na kar se ne sme pozabiti (2.2.1906 so bili ustanovljeni) in 
da bi na to temo zbrali skupaj gradivo o Sokolih.  
Ponovno je potrebno spomniti na Alejo znanih Slovencev in naj se vpraša podžupana Radinjo, kako je 
z zadevo.  
Podan je bil predlog, da se napiše nekaj o pokojnem članu muzeja športa Petru Pippu in se članek 
objavi v Loških razgledih, za kar se je dogovarjalo s Francem Štuklom, pomagal pa bi mu Podnar 
Franc. Na to temo se povpraša še Dareta Ruparja. Ivan Križnar se bo pozanimal do kdaj je potrebno 
pripraviti članek, da bo še čas za objavo v naslednji številki.  
Ivan Križnar je podal še predlog, da se pridobi tudi kaj o Tini Ušeničnik (kolesarjenje) in Gregorju 
Kustecu (tek). 
Matjaž Hafner je predlagal, da se v odbor predlaga tudi kakšna nova članica in predlog za Majdo 
Hude, katero Ivan Križnar povpraša o sodelovanju v odboru. 
 
 
 
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 


