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52.  Zapisnik Odbora muzeja športa v Škofji Loki  

 
52. seje Odbora Muzeja športa (OMŠ) so se 25.10.2016 ob 10.00 udeležili: Marjan Luževič, Jože 
Stanonik, Matjaž Hafner, Ivan Križnar, Avgust Hartman, Biljana Ristić, Boris Čajič, 
Opravičeno odsoten: Ivan Hafner.  Odsotni: France Štukl, Majda Hude in France Podnar. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled 51. zapisnika 
2. Aktualne teme za delo naprej 
 
Ad1/ Marjan Luževič predsednik odbora, je dal v obravnavo zapisnik prejšnje seje na katerega ni bilo 
pripomb, sicer pa se je odprla dodatna razprava o vložitvi predloga za Bloudkovo priznanje Ivanu 
Hafnerju. Ivan Križnar je predlagal, da se čim bolj poudarjeno in zgoščeno navede najpomembnejše 
aktivnosti Ivana Hafnerja v športu. Predlagal je, da se vloga dopolni z navedki, ki jih je pripravil in izročil 
Luževič Marjanu. 
M. Luževič je k temu dodal, da bo predloge posredoval Alešu Murnu, ki že ima izkušnje z izpolnjevanjem 
prijavnega obrazca za Bloudkovo priznanje.  
Pozvati bo potrebno tudi Občino Škofja Loka in dve športni organizaciji – KK Škofja Loka in Društvo 
upokojencev – da prispevajo svoja priporočila k predlogu za priznanje.   
Jože Stanonik je sporočil, da bo Planinsko društvo Škofja Loka oddalo predlog za Bloudkovo priznanje 
Ivanki Dolenc. 
 
 Ad2/ Pogovor o vsebinski  zasnovi  muzejske zbirke o športu v Loškem muzeju: 

- M. Luževič je prisotnim posredoval pisne pripombe Ivana Hafnerja na gradivo, ki ga je pripravila 
Biljana Ristić. 

- B. Ristič poudarja, da gradivo navaja le izhodišča za prvo postavitev zbirke, nič pa ni zastavljeno 
za vedno, ampak bo zbirka ves čas posodabljana, ob tem pa bodo občasne postavitve tudi ob 
pomembnih dogodkih, obletnicah, za takšne prilike bo služila tudi Groharjeva galerija v mestu.    

- J. Stanonik meni, da je ne glede na pomisleke ob  majhni kvadraturi prostorov za zbirko  potrebno 
začeti tudi s tem, kar je trenutno na voljo, ob uspešni predstavitvi se bodo lahko naknadno odprle 
še nove  možnosti. 

- M. Hafner doda, da Loški muzej do sedaj ni predstavljal zgodovine športa v Škofji Loki, zato je 
tudi ta prvi korak za nas zelo pomemben.   

- Ivan Križnar poudari, da je odbor do sedaj opravil veliko delo, zato je logično nadaljevati, čeprav 
nismo najbolj zadovoljni z razpoložljivimi prostori. Gradivo Biljane Ristič o postavitvi zbirke 
pohvali kot zelo dobro, vseeno dodaja nekaj misli in pripomb, tako v razumevanju različnih zvrsti 
športa, pomembnosti dogodkov v zgodovini našega športa, kot tudi ustreznem poudarku različnih 
športnih zvrsti in dogodkov v naši zgodovini športa. Pripombe in predloge ima zapisane in jih bo 
posredoval B. Ristič in se z njo osebno o tem tudi pogovoril. 

- B. Ristič poudari, da Loški muzej v vsebinski in finančni najavi za prihodnje leto Ministrstvu za 
kulturo navaja tudi postavitev zbirke o športu, koliko sredstev bo v ta namen odobrenih, se še ne 
ve. Vsekakor Loški muzej za to zbirko načrtuje kakovostno pohištveno in ostalo opremo za 
digitalne projekcije v muzeju, kot tudi knjižnico literature o športu, kjer bodo teksti na voljo tudi v 
digitalni (pdf) obliki.  
    

Ad 3/ Odbor se je strinjal, da M. Luževič povpraša Tineta Radinjo, kako je z aktivnostmi  glede razpisa za      
             Alejo zaslužnih, Razpis mora biti pripravljen za obdobje od l. 2017 dalje.           
   
                                         Zapisal: Marjan Luževič 

v vednost: 
- Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka 
- Svet Zavoda za šport Škofja Loka 
- Ga. Saša Nabergoj 


