
Hafner Jana, košarkarica    

 

 » Košarka je kolektiven šport, zato mi povprečni posamezniki nismo 

pomembni.                                                                                                                      

V svoji generaciji sem bila v prvi peterki KK Kroj. V Slovenski republiški 

ligi sem tekmovala od 1968 do 1971 in na tekmo dosegla 5 do 10 košev. 

Kapetanka je bila takrat Tanja Strel.                                                                

S košarko sem začela ukvarjati v šestem razredu v OŠ Trata. Moj prvi 

učitelj košarke je bil Tone Pogačnik. Imeli smo čisto novi šolo in 

telovadnico. Kot je Tone Pogačnik povedal moji mami, je v začetku mislil, 

da ne bom zmogla, ker me je izdajalo srce in sem bila hitro zelo upehana. 

To so bile posledice dvakratne škrlatinke, ki mi je pustila tudi sklepno 

revmo. A s pomočjo košarke in kasneje smučanja sem posledice bolezni v 

času pubertete prerasla. Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da je šport za 

vsakega mladega človeka koristen. Je pa pomembna postopnost, zmernost 

in strpnost.                                                                                                            

Pionirke s Trate smo predstavljale okvir mladinske in kasneje članske ekipe 

KK Kroj, ki je 1968 vstopila v Slovensko košarkarsko ligo. Tanja Strel je 

prišla iz Žirov, le manjši del iz OŠ Loka. Rezultatov se ne spominjam 

dobro, mislim pa, da smo bile praviloma okrog petega ali šestega mesta. To 

pomeni šeste ali sedme v Sloveniji, saj je le Olimpija tekmovala v zvezni ligi. 

Tako imenovane druge ali kakšne medrepubliške lige do 1971 ni bilo, ali pa 

Slovenke v njej niso sodelovale.                                                                              

Bila sem zelo borbena, relativno boljša v obrambi, predvsem sem bila 

dobra skakalka. Večino košev sem dosegla tako, da sem pobrala žogo pod 

nasprotnikovim košem. Dober skok je bil tudi posledica smučarskega 

treninga.                                                                                                                      

Ne spominjam se dobro, kolikokrat na teden smo imeli treninge. Dobro se 

pa spominjam, da smo poleg rednih treningov veliko trenirale individualno, 

kar je pomenilo igro s fanti na en koš na igrišču v Puštalu ali na Novem 

svetu. Zaradi smučarskih treningov in tekem sem pozimi le redko šla na 

košarkarske treninge.                                                                                            

Sicer smo bile pa košarkarice moje generacije KK Kroj precej jezične. 

Ugovarjale smo tako sodnikom kot trenerjem. Trenerji so se nas skoraj 

vsako leto naveličali poslušati in skoraj vsako naslednjo sezono smo pričele 

z novim trenerjem. Tudi trenerji so se po nekaj mesecih ohladili in so nas 

ponovno pričeli trenirati. Tako so nas v štirih sezonah trenirali trije: Jure 

Krajnik, Jože Oman in Peter Kafol. Jeseni 1971 nas je prevzel Janez 

Nastran. Jaz sem najbolje sodelovala z Juretom Krajnikom, ker nas je 



treniral tudi na OŠ Trata in Jožetom Omanom.                                                 

Morda še en spomin. Meni je bil najboljši sodnik Šime Oblak. Pustil je, da 

sem, ko sem zgrešila koš, skočila za žogo in poskusila ponovno. Enkrat, 

dvakrat, trikrat. Ko je uvidel, da me nasprotnice preveč tepejo in da koša 

ne bom zadela, je vendarle zapiskal faul. To, da ni takoj zapiskal faula, pač 

pa da je pustil, da sem poskusila doseči koš iz igre, je bilo v mojo korist. 

Vedel je, da bom vsaj en prosti met zgrešila. Po tekmi me je za skoke celo 

pohvalil trenerju Juretu Krajniku. Njegove besede niso bile najlepše, a ker 

so bile pohvalne, sem jih bila vesela.                                                                    

Leta 1970 so odprli žičnico na Starem vrhu, 1971 pa  sem postala študentka. 

Potrebno se je bilo odločiti in smučanju sem dala prednost. Z zaključkom 

lige, ki je trajala od aprila do oktobra, s pavzo v juliju in avgustu, sem 

oktobra 1971 tudi jaz zaključila svojo košarkarsko kariero«.     

                                     Jana Hafner, september 2017                                                                                  

 

Jana Hafner – alpska smučarka, trenerka v alpski smučarski šoli 

 

 Jano Hafner je  na smuči postavil oče Ivan, ki je bil že pred 2. vojno eden 

najboljših slovenskih smučarjev,  po vojni pa se je vključil v loški 

smučarski klub in mu kot sodelavec  ostal zvest  vse življenje.                             

Jana je svoje  uspehe v smučanju dosegla v mladinski in članski kategoriji, 

kjer se je uspešno merila z vrstnicami iz  tedaj večjih slovenskih klubov, ki 

so bile že državne reprezentantke. V tem obdobju SK Ločan in  po letu 

1965  SK Transturist  še ni imel profesionalnega trenerja, niti  ustreznih 

smučišč, saj so prvi dve kratki vlečnici za gradom naredili leta 1965. Tudi 

skupnih treningov niso imeli vse do leta 1971, ko  so s trenerjem Gašperjem 

Zakotnikom prvič odšli na skupni trening  na ledenik v Kaprun. Zato so bili 

rezultati loških smučarjev, tudi dosežki Jane v tem obdobju vredni vsega 

spoštovanja, iz teh temeljev pa je klub v  naslednjih letih, po letu 1980   

dosegel  vrhunske uspehe in večkrat osvojil pokal  najboljšega  kluba v 

državi.                                                                                                                        

Jana Hafner je tekmovala v letih 1963 – 1975, v tem času pa se je redno 

uvrščala med najboljših deset, tako v slalomu, kot tudi v veleslalomu in 

smuku. V tem obdobju so bili alpski smučarji še »kompletni« smučarji, ki 

so tekmovali v vseh disciplinah. Tekmovanj pod okriljem FIS še ni bilo, 

največje domače tekme pa so bila medklubska tekmovanja, ki so jih 

organizirali slovenski klubi, občinska in regijska prvenstva, tradicionalne 

spominske tekme in različna tradicionalna pokalna tekmovanja. 



Tekmovalne proge so bile  neprimerljive s sedanjimi,  saj so bile na 

naravnih terenih (travniki, gozdne  krčevine), ki so bili  veliko slabše 

pripravljeni za tekmo,  zato so bile proge  po nekaj tekmovalcih razrite, 

časovne razlike med tekmovalci pa velike – med prvim in desetim je bila 

časovna razlika lahko deset sekund ali več, danes pa je praviloma deset 

tekmovalcev v manj kot dveh sekundah. Jana Hafner je tekmovalno 

smučanje opustila po letu 1975, ko je tudi zaključila študij ekonomije in se 

posvetila poklicu.                                                                                                 

V sezoni 1976/77  je opravila tečaj in izpit za učitelja smučanja in leta 1976 

v  smučarskem klubu Transturist prevzela vodenje alpske  smučarske šole 

za najmlajše. Njen smučarski entuziazem in izkušnje so bile osnova, iz  

katere je delo z otroki pod Janinim vodstvom odlično uspevalo. Skupina 

otrok v alpski šoli je bila tako velika, da so jih na  smučanje na Starem vrhu 

vozili z avtobusom. Smučanje je v Škofji Loki postalo osrednji šport,  žal pa 

se je ob nekaj zaporednih »zelenih« zimah ta množičnost prekinila. Jana je 

svoje trenersko in vodstveno delo v alpski šoli zaključila v letu 1983. 

 

Hafner Jana - smučarski rezultati (rezultati povzeti po diplomah in kolajnah)   

      

Mesto Disciplina Kategorija Datum Vrsta tekmovanja Organizator  

2 VSL Pionirke     29.12.1963 Veleslalom za Gradom TVD Partizan Smučarska dolina 

1. SL         St. pionirke 1965 Občinsko prvenstvo SK Transturist Smuč dolina 

1. VSL M.mladinke 28.1.1968 Meddruštveni veleslalom  Selca 

5. VSL Mladinke 29.12.1968 Meddruštveni veleslalom  Pohorje  

5. SMUK St. mladinke 8.2.1969 Republiško prvenstvo TVSD Prevalje  

7. VSL St. mladinke 9.2.1969 Republiško prvenstvo TVSD Prevalje  

3. SKUK Mladinke 26.2.1969 Državno prvenstvo  Kranjska Gora  

6. VSL Mladinke 7.3.1970 Državno prvenstvo Mavrovo  

7. SMUK St. mladinke 8.3.1970 Državno prvenstvo SFRJ Mavrovo Maked.  

2. SMUK Mladinke 1.2.1970 Prvenstvo Slovenije Tržič       Zelenica 

1. VSL St.mladinke 1.3.1970 Pokal Šešir      SK Transturist Stari vrh 

1. VSL              Članice 26.7.1970 Medklubsko tekm.    Jezersko        Češka koča 

5. SLALOM Članice 13.3.1971 Državno prvenstvo SK Branik Pohorje 

6. VSL             Članice 24.1.1971 Meddr. Veleslalom  SK Transturist Stari vrh 

4. SLALOM Članice 7.2.1971 Prvenstvo Slovenije SK Transturist Stari vrh 



2. SLALOM Članice 1.3.1971 Slalom za kategorizacijo SK Ravne  

2. SLALOM Članice 22.7.1971 Poletni slalom                     Prisojnik 

3. VSL              Članice 18.8.1971 Poletni veleslalom                   Kredarica 

5. SLALOM Članice 16.1.1972 Prvenstvo Slovenije                   Pohorje     

3. SLALOM Članice 30.1.1972 Meddruštveni slalom                   Vrhe  

2. SLALOM Članice 26.2.1972 Slalom za kategorizacijo      Pohorje  

1. VSL              Članice 19.3.1972 VSL za kategorizacijo                    Krvavec  

2. SMUK               Članice 1972  Državno prvenstvo SFRJ       Zelenica 

2. SLALOM Članice 21.1.1973 Slalom za kategorizacijo     Vrhe  

6. VSL              Članice 1.2.1973  Prvenstvo Slovenije                   Ravne  

3. SLALOM Članice 1.3.1973 Republiško prvenstvo "Mariborski slalom  

1. VSL               Članice  19.2.1973 Meddruštveno tekmovanje    Krvavec 

3. SLALOM Članice 1.3.1973 Državno prvenstvo SFRJ Mavrovo – Maked. 

7. SMUK                Članice 2.3.1973 Državno prvenstvo SZJ Mavrovo 

3. VSL                Članice 4.3.1973 Pokal Šešir SK Transturist Stari vrh 

2. SLALOM   Članice 1.4.1973 Slalom za kategorizacijo      Ravne 

1. VSL                    Članice            3.6.1973           Majnikov veleslalom                 Češka koča 

---------1.1973 jesenske priprave skupaj z mladinci SK Alpetour- poškodba      ledenik Kaprun 

10. SLALOM Članice        1.2.1975      Državno prvenstvo SK Branik Pohorje 

8. VSL               Članice       21.3.1975 Državno prvenstvo SZS               Krvavec 

4. SLALOM Članice        22.3.1975 Republiško prvenstvo SZS                   Krvavec 

      


