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OBČINSKA PRIZNANJA 
 

1. ALENKA ŠENK ERPIČ 

2. AMBROŽ ČOPI 

3. FREDI BANČOV 

4. KLEMEN ŠKUFCA 

5. LOVRO PETERLIN 

6. MANCA FAJMUT 

7. NEJC UHAN 

8. NEJC ŽUPEVC 

9. PETER ŠINKOVEC 

10. TEA FIFOLT 

11. TJAŠA OVEN 
 

 

1. ALENKA ŠENK ERPIČ Prejme priznanje za več kot 5-letno organizacijsko in 
prostovoljno delo v Gimnastičnem društvu Novo mesto v 
katerem opravlja funkcijo predsednice kluba.  

2. AMBROŽ ČOPI V Šahovskem društvu Krka Novo mesto je od začetka aktiven 
kot igralec in sodnik, v društvu pa pomaga pri organizaciji 
tekmovanj in na treningih mladih šahistov. 

3. FREDI BANČOV Fredi prejme priznanje za aktivno delo na različnih področjih 
v Pohodniškem društvu Novo mesto, v katerem ima velike 
zasluge za prepoznavnost društva tako doma kot tudi v tujini. 

4. KLEMEN ŠKUFCA Za prizadevno in vestno opravljanje nalog v ŽRK Krka pri 
organizaciji tekem in turnirjev, vodenju mlajših selekcij in 
urejanju klubske spletne strani. 

5. LOVRO PETERLIN Je nepogrešljiv člen pri organizaciji dirke po Sloveniji in je s 
svojim odgovornim delom dokazal, da je vreden zaupanja v 
Kolesarskem klubu Adria Mobil.  

6. MANCA FAJMUT Skrbi za dolenjski namiznoteniški podmladek, ob tem pa je 
prisotna na vseh akcijah, ki jih izvajajo v NTK Krka. 

7. NEJC UHAN Je dolgoletni član Strelskega društva Gorjanci, v katerem se je 
s svojo sposobnostjo vključil v organizacijsko delo kluba in 
prevzel vodenje mlajših strelcev, ki pod njegovim vodstvom 
dosegajo vidne rezultate.  

8. NEJC ŽUPEVC Nejc je s svojim entuziazmom in ljubeznijo do košarke ključno 
vplival na razvoj ter strm vzpon delovanja KK Žoltasti Troti. Bil 
je predsednik kluba in tudi trener v njem. 

9. PETER ŠINKOVEC V triatlonskem klubu Novo mesto deluje kot učitelj plavanja v 
katerem se posveča delu z najmlajšimi, aktivno pa sodeluje 
tudi na vsakoletnih aktivnih počitnicah . 

10. TEA FIFOLT Prejme priznanje za načrtovanje, vodenje in izvedbo 
treningov in tekmovanj za mlajše kategorije v Kickboxing 
klubu Mirage. 

11. TJAŠA OVEN Je aktivna članica Združenja atletskih sodnikov Novo mesto in 
se kot sodnica udeležuje vseh atletskih tekem v Novem 
mestu. 

 



BRONASTA BLOUDKOVA ZNAČKA  
 

 

1. DRAGO KLENOVŠEK 

2. DUŠAN TURK 

3. KATJA KOCJAN 

4. JOSIP RADAKOVIČ 

5. MILAN RUS 

6. NINA BOJANC GRADIŠAR 

7. SIMON ŠLAJKOVEC 

8. SIMON VESEL 

9. PAVEL GOLOB 

10. MATEJA ANDREJČIČ 

 

1. DRAGO KLENOVŠEK Je zelo aktiven v času organizacije mednarodnih namiznoteniških 
turnirjev in je odgovoren za logistični del. V NTK Krka je v zadnjem 
času pri delu v klubu zelo angažiran ter je svojimi konstruktivnimi 
predlogi in idejami na rednih skupščinah kluba zelo dejaven.  

2. DUŠAN TURK Prejme priznanje za uspešno delo trenerja, sodnika in člana 
Kickboxing kluba Mirage ter strokovno delo v kickboxing zvezi. 

3. KATJA KOCJAN Je aktivna članica upravnega odbora v zboru atletskih sodnikov Novo 
mesto in se kot sodnica udeležuje vseh atletskih tekem v Novem 
mestu, ki jih organizira AK KRKA, Zavod Novo mesto, Atletska zveza 
Slovenije ter Olimpijski komite Slovenije.  

4. JOSIP RADAKOVIČ Je že vrsto let mladinski trener v kolesarskem klubu Adria Mobil. Pod 
njegovim vodstvom so novomeški mladinci že nekaj let najboljši v 
Sloveniji. Josip je tudi član strokovnega sveta pri Kolesarski zvezi 
Slovenije.  

5. MILAN RUS Prejme priznanje za dolgoletno aktivno delo v strelskem društvu 
Gorjanci, v katerem opravlja različne funkcije od strelskega vaditelja 
najmlajših, sodnika na tekmovanjih, serviserja orožja do tekmovalca 
na veteranskih tekmovanjih. 

6. NINA BOJANC 
GRADIŠAR 

Za več kot deset let trenerskega dela v Gimnastičnem društvu Novo 
mesto v katerem je svojim načinom dela fantom približala 
gimnastiko do te mere, da je postala del njihovega življenja 

7. SIMON ŠLAJKOVEC Simon se v Smučarskem društvu Krka Rog, že več kot 10 let ukvarja z 
učenjem alpskega smučanja otrok in rolanja. S svojim požrtvovalnim 
delom je vzor tudi ostalim, mlajšim trenerjem v društvu. 

8. SIMON VESEL Nekdanji igralec v moškem odbojkarskem klubu Krka, v katerem je 
še danes aktiven in je nepogrešljiv predstavnik za klubske stike z 
javnostmi ter kot moderator odgovorno skrbi za FB profil kluba in 
sveže vsebine na Instagramu.  

9. PAVEL GOLOB Pavel je zelo aktiven član Pohodniškega društva Novo mesto. Je 
namestnik načelnika markacistov, markacist in gorski stražar.  S 
svojim vzgledom in spodbujanjem  je vplival na povečanje  števila 
članov društva in planincev na turah.  

10. MATEJA ANDREJČIČ Je aktivna članica predsedstva Ženskega rokometnega kluba Krka v 
katerem pokriva področje sodelovanja šole s klubom. S svojim 
vestnim in odgovornim upravljanjem s športno dvorano Stopiče 
zagotavlja pogoje za vsestranski športni razvoj učencev, športnikov 
in krajanov. 

 



SREBRNA  BLOUDKOVA ZNAČKA 
 

1. BORUT RETELJ 

2. SREČKO VOVKO 

 

1. BORUT RETELJ Borut je bil v mladih letih kot tekmovalec zapisan atletiki. Kasneje se je 
kot trener najbolj posvetil predvsem vztrajnostnim tekom, sicer pa je 
deloval tudi v veslaškemu športu – raftu in v triatlonu. Poleg trenerskega 
dela je aktivno deloval na organizacijskem področju prireditev in 
tekmovanj,  kjer je kot idejni vodja novomeškega teka do sedaj organiziral 
in vodil 11 teh prireditev.  

2. SREČKO VOVKO V mladih letih se je s športom srečal v lokalnem okolju v ŠD Ratež. V 
zadnjih letih kot strokovnjak na področju medicine veliko pripomore 
novomeškim klubom, ki se srečujejo s poškodbami svojih tekmovalcev. 
Veliko se je volontersko udeleževal tudi številnih prireditev klubov in 
društev ter skrbel za zdravstveno varnost na prireditvah. Deluje tudi v 
upravnem odboru Združenja športnih centrov Slovenije. S somišljeniki je 
postavil prireditvi »Skoki v Krko s kandijskega mostu« in »Krka živi« na 
novo oživljeno reko Krko .  

 
ZLATA  BLOUDKOVA ZNAČKA 
 

1. JOŽE OKOREN 

2. MARIO MOHOROVIĆ 

3. ALEŠ ERŽEN 

 
1. JOŽE OKOREN Jože Okoren je v svoji športni karieri osvojil dve paraolimpijski medalji 

in številne medalje iz svetovnih in evropskih prvenstev. Bil je devet let 
evropski rekorder v metu diska in enajstkrat evropski prvak. Njegovo 
delo je prepleteno predvsem v športu invalidov, kjer s svojim znanjem, 
izkušnjami in pristopom nagovarja mlade invalide in jih usmerja v 
šport. Ob tem pa ne pozabi, da se ti mladi vključujejo kljub invalidnosti 
tudi v izobraževanje in zaposlitev. Zadnjih 25 let je predsednik, 
Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Poleg 
socialno, zdravstvenega programa društva, je v organizaciji kot 
prioriteta tudi zelo razvejena rekreativna – športna dejavnost 
paraplegikov – to je invalidov na vozičkih. Zelo si prizadeva za dostop 
in ureditev športnih objektov, ki naj bi bili dostopni za vse kategorije 
invalidov. Jože Okoren ves čas svojega dela namenja veliko pozornost 
sodelovanju z mediji. Zelo pomembno je seznanjati širšo javnost tudi o 
športu invalidov. Le-ti se prav skozi šport, več ne počutijo kot invalid. 
To pa pomeni, da se lažje vključujejo v delo in življenje ter neprimerno 
bolj zdrav način življenja. 

2. MARIO MOHOROVIĆ Mario je bil v mladosti tekač na srednje in dolge proge v atletskih 
klubih "3. januar"Pula, "Olimpija" Ljubljana in AK Novo mesto, v 
katerih je med drugim osvojil tudi naslov mladinskega prvaka v bivši 
državi. Svojo športno dejavnost je nadaljeval na šoli na področju 
športa otrok in mladine. Bil je vodja aktiva učiteljev športne vzgoje v 
novomeški občini in predsednik društva športnih pedagogov Dolenjske 
in Posavja. V atletskem klubu Krka je bil trener številnih uspešnih 
atletov, vodja marketinga na mednarodnih atletskih mitingih, član 
upravnega odbora in dolgoletni predsednik društva. Je eden glavnih 
pobudnikov izgradnje razsvetljave za potrebe treninga tekmovalcev in 
rekreativcev na stadionu Portoval, obnove atletskih garderob in 
klubskih prostorov, eden od pobudnikov obnove atletskih površin ter 
izgradnje Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi. Je tudi eden od 
ustanoviteljev Ženskega košarkarskega   kluba Novo mesto. 



3. ALEŠ ERŽEN Aleš je večino svojega življenja vpet v šport. Posvečal se je treniranju 
košarke za otroke, bil aktiven kot pomožni košarkarski sodnik in bil 
udeležen pri ponovnem aktiviranju košarke v Novem mestu. Bil je tudi 
eden glavnih akterjev rekreacije v podjetju in prvi predsednik 
Športnega društva Cestar. Ves ta čas pa je bila njegova glavna ljubezen 
smučanje. Že skoraj 30 let se ukvarja z učenjem in vzgojo otrok v 
alpskem smučanju in je velik pečat pustil kot vodja Alpske šole. 
Aktiven je tudi v Upravnem odboru SD Krka Rog v katerem mu gre 
velika zasluga za obstoj društva v današnji obliki. Prav tako je dejaven 
v združenju učiteljev in trenerjev smučanja ter pri organizaciji 
smučarskega sejma. 

 


