
Janez (po domače Ivan) Hafner, vsestranski športnik in športni delavec    
 

 

Ivan Hafner, univ. dipl. metalurg je  največji del svojega ustvarjalnega 

življenja posvetil delu v stroki metalurga na  najbolj odgovornih delih v 

tovarni LTH, v  zasebnem življenju pa se je razdajal na številnih področjih 

javnega življenja in dela v Škofji Loki, v politiki, kulturi, v skrbi za 

urejanje življenja v  mestu in celotni občini, za kar je prejel  najvišja 

občinska priznanja.                                                                                                      

Njegova največja skrb v dejavnostih ob poklicnem delu pa je bila 

usmerjena v delo v športu.        

Ivan Hafner se je s športom prvič srečal že  prva leta po 2.svet.vojni, v letih 

1946 – 47, pri  šahu, nogometu, smučanju, namiznem tenisu in planinstvu. 

Tekmovalno se je najprej udejstvoval v  nogometu in  bil že  leta 1952                 

z  mladinsko ekipo NK Ločana prvak Gorenjske. 

Pomemben mejnik v njegovem športu so bila gimnazijska leta na 

škofjeloški gimnaziji, kjer so že leta 1953 začeli igrati košarko, to pa je bil 

tudi začetek kasneje zelo uspešne košarke v Škofji Loki. Ivan je bil član 

prve ekipe loških košarkarjev. Igral je vse do leta 1960. Tekmovali so v 2. 

republiški ligi.                                                                                                           

Nato je košarko igral rekreativno, ob tem pa je postal tudi organizator prve 

občinske rekreativne (zimske) lige.  

Že leta 1955/56- je Ivan Hafner postal tudi prvi trener ženske košarke v 

Škofji Loki, v sezoni 1962/63 je Ivan Hafner treniral moško ekipo. 

Skoraj 10 let je bil tudi predsednik košarkarskega kluba v Škofji Loki, 

najprej KK KROJ, nato KK LOKAINVEST. 

V obdobju 1972-1982, to je v času njegovega predsedovanja, so v Škofji 

Loki uvedli prvo košarkarsko šolo, pričeli sistematično in strokovno delo z 

vsemi selekcijami in dosegali lepe uspehe. 

V letih od 1983 do 1994  je bil Ivan Hafner predsednik  ZTKO Škofja Loka, 

kasneje Športne zveze Škofja Loka, po nekajletni prekinitvi iz zdravstvenih 

razlogov pa je bil  na to funkcijo ponovno izvoljen leta 1998  in jo zelo 

uspešno opravljal vse do  leta 2008.  

Skupno je torej vodil Športno zvezo občine Škofja Loka  kar 23 let. 

Funkcije ni sprejel le kot častno pokroviteljstvo, ampak je bil  vsa leta   

delovanja glavna gonilna sila vseh aktivnosti v Športni zvezi Škofja Loka.  

Kot predsednik Športne zveze Škofja Loka je  vodil in izpeljal nekaj 

ključnih  projektov športne infrastrukture v občini, in sicer tudi ko član 

Sveta Zavoda za šport Škofja loka in član UO ŠD Poden: 

- ureditev lastniških in finančnih odnosov v ŠD Poden med občino in 

državo, ki je omogočila njeno uspešno poslovanje  

- prenova in povečanje športne dvorane Poden, 

- bil pobudnik in član  gradbenega odbora za izgradnjo telovadnice pri OŠ 

Jela Janežiča, 



- bil pobudnik in član gradbenega odbora za športne dvorane Trata pri OŠ 

Cvetka Golarja, 

- bil nosilec in soavtor programa izgradnje športnih objektov v Občini 

Škofja Loka za obdobje od leta 2005 do leta 2010.  

Vsi navedeni projekti so bili s finančnimi sredstvi Občine Škofja Loka, 

Fundacije za šport Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport  v celoti 

realizirani in športni sferi in vsem občanom omogočili kvalitetnejše športno 

udejstvovanje in višjo kakovost življenja v celoti. 

Njegov ustvarjalni prispevek športni sferi je bil tudi v izdelavi različnih 

pravilnikov in analiz na področju športa. Tako je njegova analiza o finančni 

podhranjenosti športa v občini omogočila znatno povišanje sredstev iz 

občinskega proračuna za potrebe dejavnosti športa. 

Uspehi na področju kakovostnega tekmovalnega športa in množične 

športne rekreacije so v teh letih dosegli vrhunec. 

Ivan Hafner je bil kot predsednik Športne zveze Škofja Loka zelo  zaslužen, 

da je bilo v času njegovega  drugega, 10-letnega mandata v Škofji Loki 

zgrajenih in obnovljenih  največ športnih objektov v vsej zgodovini 

škofjeloškega športa,  hkrati pa zagotovljenih več sredstev za delovanje 

športnih kolektivov.  

Ivan Hafner je sodeloval tudi v drugih projektih, ki so promovirali 

škofjeloški in slovenski šport. Tako je pri organizaciji Evropskega 

prvenstva v košarki za mladinke, ki je bilo leta 2002 v Škofji Loki,  prevzel 

delo glavnega sekretarja organizac. odbora, za odlično organizacijo pa je 

skupaj s košarkarskim klubom prejel številna priznanja FIFE, KZS itd. 

Ob proslavi 50 let košarke v Škofji Loki leta 2004 je bil Ivan Hafner  glavni 

urednik jubilejnega Zbornika, ki je doživel veliko pozitivnih ocen. 

Aktivno je sodeloval tudi pri organiziranju širokega in bogatega 

proslavljanja 100 letnice športa v Škofji Loki. 

Ob upokojitvi leta 1997 je Ivan Hafner  prevzel v škofjeloškem Društvu 

upokojencev skrb za delo športne sekcije DU. Tu je poleg vodenja nekaterih 

športnih sekcij - kegljanje, namizni tenis, plavanje in občasno tudi ostale 

panoge – veliko svojega znanja in izkušenj namenil vzpostavitvi nove, boljše 

organiziranosti športnih in sploh telesnih aktivnosti v društvu. 

Kot predsednik Komisije za šport in rekreacijo DU Škofja Loka in 

koordinator športa v društvu je pripravil program razvoja športa v DU 

Škofja Loka in ga pomagal uresničiti. Pomagal je pri ustanovitvi 16 

odborov za posamezne športne in rekreativne dejavnosti s svojimi vodji. 

Znotraj društva je uvedel tekmovanje za »naj športnika-co«, ki upoštevajo 

vse rekreacijske in športno tekmovalne  uspehe, ki se točkujejo po 

sprejetem Pravilniku. Letos bo to tekmovanje že šestič. Število aktivnih je 

od nekaj manj kot tristo narastlo na skoraj petsto. Z omogočanjem redne 

vadbe in uvedbo več panog je zanimanje porastlo. Društvo je tako v najbolj 

množičnih tradicionalnih medobčinskih športnih igrah v zadnjih letih že 



večkrat postalo skupni zmagovalec in osvojilo prehodni pokal v trajno last. 

Naši športniki upokojenci so zelo uspešni tudi na prvenstvih PZDU 

Gorenjske. Kar v treh panogah- smučanju, namiznem tenisu in streljanju- 

so prehodni pokal osvojili v trajno last. Strelci  pa zmagujejo tudi na ZDUS 

državnih igrah. 

Zato so športniki DU Škofja Loka leta 2014 prejeli plaketo za najuspešnejše 

na Gorenjskem. 

Mnoga že kar tradicionalna meddruštvena tekmovanja in športno 

rekreativna srečanja še povečujejo tekmovalni duh združen s prijetno 

družabnostjo in krepijo zdravje in s tem kvaliteto življenja starejših. 

Ivan Hafner j bil v vseh minulih letih ob   funkcijah v športu tudi sicer 

aktiven športnik, kot rekreativec in tudi kot tekmovalec. Kolajne, pokale in 

plakete je zbiral v tenisu, namiznem tenisu, streljanju, krosu, kegljanju, 

alpskem smučanju, smučarskem teku in plavanju, sicer pa je tudi  član 

Planinskega društva Škofja Loka že od 1948. leta,  Lubnikar je že 37 let. 

 

Zadnji naslov najboljšega igralca namiznega tenisa v Sloveniji po 

računalniški lestvici v kategoriji nad 75 let je osvojil v sezoni 2014/2015. 

Dve operaciji sta njegovo tekmovalno pot zaključili, nista pa še zaključili 

njegovih organizatorskih aktivnosti kljub 80-im letom, ki jih bo dosegel v 

novembru 2016. 

Najpomembnejša priznanja Ivanu Hafnerju za delo v  športu  

- Ivan Hafner je nosilec  Zlate Bloudkove značke za l. 1992, ki mu jo 

podelila  Občina Škofja Loka za dolgoletno uspešno delo v športu. 

- Leta 2003 je Ivan Hafner prejel Svečano listino Zavoda za šport in 

Športne zveze Škofja Loka za dolgoletno delo v športu. 

- Ob 50-letnici Košarkarskega kluba v Škofji Loki je  prejel Malo 

nagrado za dolgoletno delo v klubu. 

- Ob proslavi 100 let športa v Škofji Loki je bil  Ivan Hafner aktiven v 

Organizacijskem odboru za proslavo obletnice, kjer je vodil odbor za 

objekte in ob tej priliki prejel eno od najvišjih priznanj za dolgoletno 

delo v škofjeloškem športu – bronasto skulpturo atleta.  

 
 

Marjan Luževič; podatki so bili zbrani novembra 2016 ob utemeljitvi predloga za 

Bloudkovo priznanje  Ivanu Hafnerju   


