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ODBOR ZA PODELJEVANJE  

BLOUDKOVIH PRIZNANJ 

 
 
 

PREDLOG 

 

ZA PODELITEV BLOUDKOVEGA PRIZNANJA ZA LETO 2016 

 

 

 

1. Ime in priimek oz. naziv  in naslov predlagatelja: 

(tel., fax, e-mail, prenosni telefon) 

 

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA in ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA  
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka 
 
04/ 515 70 70,  04/515 70 71,  ales.murn@zsport-skloka.si    
 

 

2. Za podelitev Bloudkovega priznanja predlagam: 

 

IME IN PRIIMEK oz. NAZIV: Janez Ivan Hafner 

 

KRAJ IN DATUM ROJSTVA:  Suha pri Škofji Loki, 16.11.1936 

 

STALNI NASLOV oz.SEDEŽ:  Kopališka ulica 31, 4220 Škofja Loka 

 

KONTAKT (GSM) :  041 971 271 

 

 

3. Kandidata predlagam za: 

(ustrezno obkrožite ali potemnite) 

 

I. NAGRADO 

a.) za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, 

b.) za vrhunski mednarodni športni dosežek, 

c.) za življenjsko delo v športu.                    

 

II. PLAKETO 

a.) za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, 

b.) za pomemben mednarodni športni dosežek, 

c.) za življenjsko delo v športu, 

d.) športniku ob koncu tekmovalne kariere na podlagi 6. člena Zakona o Bloudkovih priznanjih 

(Uradni list RS, št. 112/95) in 19. členom Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje 

Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06). 

 

 

 

mailto:ales.murn@zsport-skloka.si


 

4. Podatki o morebitnih sprejetih priznanjih na področju športa: 

 

- 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 Veliko 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 – Skulpturo atleta ob 100 letnici športa v Škofji Loki. 

 

 

5. Podatki o morebitnem prejetem priznanju Stanka Bloudka v preteklih letih: 
 

LETO     1992     VRSTA NAGRADE   Zlata Bloudkova značka 

 

 

 

6. Dosežki oz. uspehi, zaradi katerih se kandidata predlaga za dobitnika 

Bloudkovega priznanja: 

 

 

Obrazložitev pri naslednji točki 
 
 

7. Obrazložitev predloga: 

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

delu v stroki metalurga na  najbolj odgovornih delih v tovarni LTH, kot tudi v Združenju 

livarjev.  

V  zasebnem življenju 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.        

 
1/ Aktivnosti v košarki  

 

Ivan Hafner se je s športom prvič srečal že prva leta po 2. svetovni vojni, v letih 1946 – 

47, pri  šahu, nogometu, smučanju, planinstvu in namiznem tenisu:  
- 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 Hafner je bil član prve ekipe 
loških košarkarjev. Igral je vse do leta 1960, ko so tekmovali v 2. republiški ligi, 
nato pa je košarko igral rekreativno. Ob tem je postal tudi organizator prve 
občinske rekreativne (zimske) lige;  



 

- leta 1955/56  je Ivan Hafner postal tudi prvi trener ženske košarkarske ekipe 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, ko je bil predsednik KK LOKAINVEST, so v Škofji Loki 

uvedli prvo košarkarsko šolo, pričeli sistematično in strokovno delo z vsemi 
selekcijami in dosegali lepe uspehe; 

- Ivan Hafner je pri organizaciji Evropskega prvenstva v košarki za mladinke, ki je 
bilo leta 2002 v Škofji Loki, prevzel delo glavnega sekretarja organizacijskega 
odbora, za odlično organizacijo pa je skupaj s košarkarskim klubom prejel 
številna priznanja FIFE, KZS in drugih organizacij; 

- ob proslavi 50 let košarke v Škofji Loki leta 2004 je bil Ivan Hafner  glavni 
urednik jubilejnega zbornika, ki je doživel veliko pozitivnih ocen. 

 

2/ Organizacijsko delo v športu 

 

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.  

Ivan Hafner 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 Ivan Hafner vodil in izpeljal nekaj ključnih  

projektov športne infrastrukture v občini:  

- celovito ureditev upravljanja in poslovanja v Športni dvorani Poden, tudi v odnosu 

med občino in državo;  

- prenova in povečanje Športne dvorane Poden; 

- pobudnik in član gradbenega odbora za izgradnjo telovadnice pri OŠ Jela Janežiča; 

- pobudnik in član gradbenega odbora za izgradnjo Športne dvorane Trata pri OŠ  

Cvetka Golarja; 

- nosilec in soavtor programa izgradnje športnih objektov v Občini Škofja Loka za 

obdobje od leta 2005 do leta 2010;  

- sodelovanje pri organizaciji vsebinsko zelo bogatega proslavljanja 100 letnice športa 

v Škofji Loki; 

- Ivan Hafner je ob Ivanu Križnarju pobudnik in najbolj aktivni član odbora za postavitev 

muzejske zbirke o športu v Škofji Loki;    

- izdelal analizo o finančni podhranjenosti športa v občini, ki je omogočila znatno 

povišanje sredstev iz občinskega proračuna za potrebe dejavnosti športa, rezultat pa 

so bili uspehi na področju tekmovalnega športa in množične športne rekreacije. 

 

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.  

 
3/ Dejavnost v športu po upokojitvi 

  

Ob upokojitvi leta 1997 je Ivan Hafner v škofjeloškem Društvu upokojencev prevzel 

vodenje 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 Ivan Hafner 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 in animatorji. 

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

rekreacijske in športno tekmovalne uspehe. Število aktivnih je od nekaj manj kot tristo 

naraslo na skoraj petsto. Športna sekcija Društva upokojencev je z animacijo in 

organizacijo Ivana Hafnerja že večkrat postala skupni zmagovalec v najbolj množičnih 

tradicionalnih medobčinskih športnih igrah. Prav tako je njegova angažiranost in 

vzpodbuda športnikom, upokojencem omogočila odlične uspehe na prvenstvih PZDU 

Gorenjske v smučanju, namiznem tenisu in streljanju. Strelci  pa zmagujejo tudi na 

ZDUS državnih igrah. 

Hafnerjeva aktivnost pri organizaciji in vzpodbujanju članov je DU Škofja Loka leta 

2014 omogočila prejeti plaketo za najuspešnejše društvo na Gorenjskem. Vsa ta 

njegova angažiranost pa se odraža pri dviganju nivoja zdravja in s tem kvalitete 

življenja starejše generacije. 

 

Ivan Hafner je 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. Je tudi aktiven član Planinskega društva Škofja Loka že od leta 1948 in član 

društva Lubnikar 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 na hrbtenici sta njegovo tekmovalno pot zaključili, nista pa še zaključili 
njegovih organizatorskih aktivnosti, čeprav bo je novembru 2016 proslavil 80. rojstni 

dan.  

Ivan Hafner ob tem lahko neskromno doda, da je njegov prispevek  tako na področju 

vrhunskega in tekmovalnega športa v občini kot tudi športne rekreacije za vse občane,  

v veliki meri tudi rezultat njegovega minulega dela v športu,  

Škofja Loka pa je že leta med športno najbolj razvitimi občinami v Sloveniji.  

 

 
 

V/Na Škofji Loki, dne 9.12. 2016 

                                                                                   

 

  

žig:            podpis predlagatelja: 

 

 

 
Podporo predlogu podajajo v prilogi 

- Občina Škofja Loka 
- Košarkarski klub Škofja Loka 

- Društvo upokojencev Škofja Loka 
 


