
              

 
ŠPORTNIK LETA 2020 

Najpomembnejši rezultati kandidatov za nazive Športnica leta, Športnik leta in 
Športni kolektiv v letu 2020 (vrstni red kandidatov je določen z žrebom) 

 
ŠPORTNI KOLEKTIV LETA 2020 – kandidati 
 

1. ŽENSKI ROKOMETNI KLUB KRKA NOVO MESTO 
 

- 4. mesto v državnem prvenstvu za članice 
- uvrstitev članic na finalni turnir štirih ekip, finalni turnir zaradi COVID 19 ni bil odigran 
- 5 članov kluba v državnih reprezentancah: Salvador Kranjčič – pomočnik trenerja pri 
članicah, Gašper Kovač selektor mladink, Ana Abina, Živa Čopi, Erin Novak  v članski 
reprezentanci Slovenije 
- 45 športnic kategoriziranih po kriterijih OKS (2x mednarodni razred, 4x perspektivni razred, 
17x državni razred in 22x mladinski razred) 
 

2. NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRKA NOVO MESTO 
 
- osvojili tri naslove državnih prvakov med člani posamezno, dvojice in mešane dvojice, 
naslov državnega prvaka med invalidi posamezno ter šest medalje na članskem, kadetskem 
in mlajše kadetskem državnem prvenstvu 
- evropski TOP 16 za člane posamezno – 2. mesto Darko Jorgič 
- 5. mesto v 1. slovenski namiznoteniški ligi za člane 
- 2. mesto na državnem ekipnem prvenstvu za kadetinje 
 

3. MOŠKI KOŠARKARSKI KLUB KRKA-TELEKOM NOVO MESTO 
 

- polfinalist slovenskega pokala Špar 
- uspešno nastopanje v mednarodnem tekmovanju ABA (sezona 2019-20, 2020-21) 
- uvrstitev v ligo za prvaka državnega prvenstva, ki je bila prekinjena zaradi pandemije 
 

4. ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO 
 

- 2. mesto članice in 3. mesto člani  na ekipnem prvenstvo Slovenije za člane in članice 
- 3. mesto starejši mladinci na ekipnem prvenstvo Slovenije za starejše mladince 
- 2. mesto mlajše mladinke in 3. mesto mlajši mladinci na ekipnem prvenstvo Slovenije za 

mlajše mladince in mlajše mladink 

- ekipne uvrstitve na atletskem pokalu - 1. mesto pionirke, 2. mesto članice, 3. mesto mlajši 
mladinci, 3. mesto pionirji, 3. mesto vseekipno moški in ženske (vse kategorije) 
- 3. mesto pionirke na ekipnem prvenstvo Slovenije za pionirke            

 
 
  



 
 
ŠPORTNICA LETA 2020 – kandidatke 
 
1. Živa ČOPI (rokomet) 5.8.1998  
ŽENSKI ROKOMETNI KLUB KRKA 
 

- članica rokometne reprezentance Slovenije, na evropskem prvenstvu za članice na Danskem 
- članica rokometne reprezentance Slovenije na kvalifikacijah za evropsko  prvenstvo v Skopju 

za članice 
- nosilna igralka članske ekipe ŽRK Kraka v državnem prvenstvu in v pokalu Slovenije 

 
2. Aleksandra VOVK (namizni tenis) 18.9.2000  
NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRKA NOVO MESTO 
 

- 1. mesto na državnem članskem prvenstvu v dvojicah 
- 2. mesto na državnem članskem prvenstvu v mešanih dvojicah  
- 1. mesto na 3. odprtem prvenstvu Slovenije za članice posamezno 
- Uvrstitev od 17.-32. mesta na evropskem prvenstvu za mlajše članice do 21 let 

 
3. Živa FALKNER (tenis) 7.7.2002 
TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC 
 
-  2. mesto na Grand Slam turnirju Australian Open v kategoriji junior do 18 let 
-  1. mesto na profesionalnem članskem turnirju Krka Open, Otočec 2020  
- 1. mesto na prvem ekipnem pokalu Mima, kjer sta se med sabo pomerili ekipi 
sestavljeni iz najboljših tekmovalcev v Sloveniji 
- 1. mesto na članskem odprtem prvenstvu v Portorožu  
- Uvrstitev med 32 najboljših igralk na Grand Slam turnirju Roland Garros v Parizu v 
kategoriji junior do 18 let 
 
4. Ana SELIŠKAR (triatlon, duatlon, akvatlon) 9.3.1985  
TRIATLONSKI KLUB NOVO MESTO 
 

- 1. mesto na DP v duatlonu med članicami in absolutno 2. mesto 
- 2. mesto na DP v triatlonu na standardni razdalji med članicami 
- 2. mesto na DP v akvatlonu na standardni razdalji med članicami 
- pokalna zmagovalka v duatlonu med članicami 

 

5. Ingrid ŽELEZNIK (atletika) 30.7.1997 
ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO 
 

- 1. mesto v teku na 1500m na prvenstvu Slovenije za članice 
- 1. mesto v teku na 1500m na mednarodnem atletskem mitingu memorial Marjane Lužar v 

Radovljici  
- 2. mesto v teku na 800m na prvenstvu Slovenije za članice 
- 2. mesto v teku na 1500m na ekipnem prvenstvu Slovenije za članice 
- 2. mesto v teku na 1500m na atletskem pokalu Slovenije za članice 

 



 
 

ŠPORTNIK LETA 2020 – kandidati 
 

1. Matevž ŠUŠTARŠIČ (atletika, tek na kratke proge) 27.8.2001  
ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO  
 

- 1. mesto v teku na 200m na prvenstvu Slovenije za mlajše člane 
- 1. mesto v štafeti 4x100m ter 2. mesto v teku na 200m na prvenstvu Slovenije za člane  
- 1. mesto v teku na 100m in na 200m na prvenstvu Slovenije za starejše mladince   
- 1. mesto v teku na 200m na prvenstvu Slovenije v dvorani za starejše mladince 
- 1. mesto v teku na 100m in na 200m na atletskem pokalu Slovenije za mladince  

 
2. Nino POLOVIČ (kolesarstvo) 14.6.2003  
KOLESARSKI KLUB ADRIA MOBIL NOVO MESTO  
 

- 7. mesto v kriteriju na evropskem prvenstvo na velodromu za mladince v Italiji 
- 5. mesto na ekipnem sprintu na evropskem prvenstvo na velodromu za mladince v Italiji 
- 1. mesto v kriteriju na cesti (cestna vožnja na točke) na državnem prvenstvo za mladince 
- 1. mesto ekipni sprint in ekipna zasledovalna vožnja na državnem prvenstvu na velodromu za 

mladince 
 


