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DUHOVNIK JERNEJ HAFNER IZ KROPE IN ORLOVSKA ORGANIZACIJA 
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Jernej Hafner (1888–1955) je bil rojen v Kropi v družini fužinarja in kovaškega 
podjetnika Luke Hafnerja. Za telovadbo se je najbrž navdušil v gimnazijski telovadnici 
v Kranju. Eno leto po maturi (1907) je preživel v vojaški službi v Pragi, nato je v 
Ljubljani študiral bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen leta 1912. Kot mlad kaplan 
je bil dejaven pri ustanavljanju telovadnih odsekov pri Slovenski krščansko-socialni 
zvezi in pri širjenju orlovske ideje. Pred vojno je služboval v Velikih Laščah in Kranju in 
bil član tamkajšnjih orlovskih odsekov.  

Po prvi svetovni vojni je bil član predsedstva Orlovske 
zveze in član njenega vaditeljskega zbora (1919–
1923). Leta 1920 je dobil mesto kaplana v župniji Sv. 
Peter v Ljubljani in za dve leti prevzel urednikovanje 
orlovskega glasila Mladost. V njem je objavljal 
prispevke o namenu in razvoju orlovske organizacije 
ter poročila s prvih večjih mednarodnih katoliških 

telovadnih prireditev po prvi svetovni vojni. Že leta 1920 je ob I. slovanskem 
orlovskem taboru v Mariboru sodeloval pri organizaciji udeležbe telovadcev iz 
Francije (Fédération gymnastique et sportive des patronages de France) in 
Češkoslovaške (Češkoslovenský Orel). Prvi stiki slovenske orlovske organizacije s 
sorodnimi telovadnimi organizacijami na Češkoslovaškem in v Franciji so bili 
vzpostavljeni že pred prvo svetovno vojno, po njej pa so bili pripravljeni pogoji za 
širitev mednarodne katoliške telovadne in športne zveze Union internationale des 
ouvres catholiques d‘education physique (UIOCEP), ustanovljene leta 1911. Njena 
članica je bila tudi Jugoslovanska orlovska zveza. Jernej Hafner je za orlovsko 
organizacijo izpeljal več potovanj na mednarodne tekme UIOCEP v Brno (1922), Rim 
(1925) in Prago (1929), na katerih so slovenski orlovski telovadci, zlasti Ivo 
Kermavner in Drago Ulaga, dosegali lepe uspehe. 
 
Med udeleženci mednarodnega tabora Svetovaclavski dnevi Orelstva v Pragi leta 1929 so bili iz Krope kovač Joža 
Bertoncelj, učitelj Franc Hafner in učiteljica Kati Hlebec. 
 
 

 
 


