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Zavod za šport Škofja Loka 
  
Škofja Loka, 10. 2. 2016 

 
 
47. Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
47. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 19. 1. 2016 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Ivan 
Križnar, Boris Čajič, France Štukl, Jože Stanonik, Ivan Hafner, Hartman Avgust in Biljana Ristić.  
Opravičeno odsotni: Matjaž Hafner, France Podnar.  
 
Dnevni red: 
1. Pregled 46. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo naprej 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je povzel zapisnik prejšnje seje, povedal da: 

- glede aktivnosti Občine pri Aleji zaslužnih občanov, bi se na februarski sestanek povabilo tudi 
podžupana Občine Škofja Loka Tineta Radinjo. 

- France Štukl je pripravil zapis o Petru Pippu za Loške razglede, čaka pa se še na prispevek 
Loškega župana. 

- Biljana je povedala, da bo na temo 110-letnice Sokolov v Groharjevi galeriji 17.2.2016 odprta 
razstava in bo trajala do 23.3.2016. V enem prostoru bo predstavljen kronološki razvoj 
Sokolov, v drugi osebne intimne zgodbe. Na to temo je že pripravljen osnutek in koncept 
programa. Ivan Križnar je povedal, da ima pripravljen spisek imen tistih, ki so sodelovali pri 
ustanovitvi Sokolske zveze v Škofji Loki. 

 
Ad2/ Aktualno za naprej: 

- Na gradu je veliko slik na temo športa, katere bi bilo potrebno pregledati in opremiti z imeni in 
letnicami, je povedala Biljana in predlagala, da jih predstavniki odbora skupaj pregledajo. 
Sklep 1: V petek 22.2.2016 se prinese slike v sejno sobo Zavoda za šport in se jih pregleda. 

- Ivan Križnar je zaprosil za priloge s prejšnje seje in dodal, da ne se ne sme pozabiti na Tino 
Ušeničnik, ki je dosegla vrhunske rezultate na področju svetovnega pokala veteranov. Gradivo 
od Tine Ušeničnik, ki ga ima Ivan Hafner se da Avgustu Hartmanu, kateri se z njo dogovori še 
za intervju. 

- Stanonik Jože je predlagal, da se pravilnik o podelitvi priznanj prilagodi, oziroma, da se odbor 
lahko sam odloči za kakšno izjemno nagrado. 

- Ob izdaji brošure na temo zbranih predmetov, je predsednik povedal, da je bilo takrat zbranih 
69 eksponatov, do današnjega sestanka je številka narasla na 90. 

- Stanonik se dogovori za sestanek s Čuš Radom. Majda Ankele nima nič materiala za muzej. 
- Marjan Luževič je razložil o delu pri izdaji brošure SK Alpetourja in delu zbiranja gradiva in 

podatkov o začetkih biatlona v Sloveniji in pomenu loškega kluba v tem času. 
 

 
   
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 


