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10 let dela 

SEDLAK Špela 
 

Priznanje za posebno uspešno delo z otroki in mladino. Je mojstrica juda 2. DAN in 

profesorica športne vzgoje. Je nekdanji mladinska in članska državna prvakinja ter nekdanja 

reprezentantka Slovenije. V Judo klubu Golovec kot deluje kot trener otroških in mladinskih 

ekip, vključena je pa tudi v lokalne projekte kluba predvsem pa sodeluje na humanitarnih 

prireditvah šol. 

 

BOHANEC Peter – Pepe 
 

Peter Bohanec, po taborniško Pepe, je član Društva tabornikov Rod Rožnik od leta 2005. Še 

preden je postal mladi prostovoljec, je opravljal veliko nalog v društvu, od pripravništva do 

vodje dnevov na taborih. Uspešno je opravil vodniški in Woodbadge tečaj. V društvu je 

opravljal funkcijo načelnika mladih, kjer je vodil, usmerjal in načrtuje aktivnosti za mlade v 

starosti 6 do 10 let, nato pa prevzel funkcijo načelnika rodu (odgovornost za celoten program 

društva). V zadnjem času pa zagotavlja podporo mladim prostovoljcem. 

 

ALAGIĆ Asim 
 

Asim je 12 let član Karate kluba Olimpija. Je mojster karateja 1. Dan in vrhunski tekmovalec 

in samostojni delavec v športu – trener karateja 3. dan in karate sodnik. V klubu je zelo 

priljubljen, predvsem med mladimi, ki jih tudi trenira. Priznanje prejme za posebno uspešno 

delo z otroki in mladino. 

 

20 let dela 

LJUTIĆ Sanel 
 

Sanel je član društva Gepard od leta 2002. Kot trener v klubu in v Slovenski Kickboxing 

reprezentanci ima za seboj številne vrhunske dosežke. Je zelo zanesljiv pri delu z mladimi, 

prav tako pa tudi pri delu v društvenih organih. S svojo predanostjo ter trdim delom je 

pripomogel, da so se pod njegovim vodstvom razvili svetovni in evropski prvaki. 

 

30 let dela 

 

DOBRAVEC Matjaž 
 

Matjaž je prek 30 let član Športnega društva Atemi v športni panogi borilnih veščin - 

AIKIDO. Je ustanovitelj društva in predsednik od vsega začetka delovanja društva. Je glavni 

trener s stopnjo črni pas 6. dan v japonski borilni veščini aikido. Matjaž je v društvu vseskozi 

dejaven tudi na humanitarnem področju in pri prostovoljnem delu, za kar mu je Državni svet 

Republike Slovenije pred kratkim podelil plaketo za prostovoljsko delo. 
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Življenjsko delo 
 

GIACOMELLI Oto 
 

Oto je znano športno ime, deloval je predvsem kot smučarski tekmovalec, trener, sodnik, 

športni funkcionar, pa tudi športni novinar, ki je pokrival športne panoge smučanje, atletiko, 

kolesarstvo, gimnastiko idr. Deloval je tudi kot kritičen pisec na področju športne politike. Je 

soavtor knjige Planica 1934-1999, urejal je Olimpijske kroge ter glasilo Olimpijskega 

komiteja Slovenije in Smučarske zveze Slovenije. Leta 1985 je prejel Bloudkovo plaketo. Bil 

je asistent zveznega trenerja Zdenka Remse pri Športni zvezi Jugoslavije, nato je postal 

zvezni trener reprezentance Italije, kasneje je vodil še švedsko in francosko izbrano vrsto. 

Dejavno je sodeloval kot organizator usposabljanja trenerjev in pisec, prevajalec ter 

prirejevalec strokovne literature. Bil je član izvršnega odbora Športne zveze Ljubljana in avtor 

razvojnega programa športa v mestu. Sodil je tudi na svetovnem prvenstvu v avstrijskem 

Ramsau in na številnih tekmah svetovnega pokala. 

 

Anita Vihtelič in Marko Hren 
 

Oba delujete v plesnem športu okrog 50 let. Sodita med nerazdružljive športne pare, ki sta s 

svojim delom nedvomno pustila pomembne sledove. Ustvarjata športne, plesne in 

humanitarne zgodbe. Skrbita za promocijo Ljubljane in Slovenije v svetu. 

Marko je bil najprej latinsko-ameriški plesalec, Anita pa gimnastičarka in ritmičarka. Marko 

je bil najprej Anitin trener, nato pa sta skupaj tekmovala v akrobatskem R*n*R, kjer sta 

plesala kot profesionalni plesni par, osvajala državna prvenstva in visoka mesta na svetovni 

rang lestvici med profesionalci. Sta uspešen trenerski, organizacijski in vodstveni par doma in 

na tujem. 

 

Poučujeta v vrtcih in skrbita za športni podmladek. Številni njuni učenci-plesalci so osvojili 

državna, evropska in svetovna odličja. Njuno dobro delo dokazujejo že mladi trenerji. Oba se 

posvečata razvoju novega trenerskega kadra za nove plesne zvrsti, v klubu sta ustanovila nove 

plesne skupine – Hip Hop, Street, Break dance, Jazz in druge. Njuno geslo je gotovo 

zanimivo: ”ples združuje ljudi in je najboljša popotnica za vse življenje, plesalci pa postanejo 

prijatelji za vse življenje – in to je čudovito!”  

 

Za promocijo sta izvedla najvišjo salto na svetu – na Triglavu. 

 

Mladim, ki ne morejo plesati iz različnih razlogov, sočutno pomagata z donacijo ali 

humanitarnim projektom kot npr.: pomoč zavetišču Horjul, sodelovanje na humanitarnih 

koncertih, denarna pomoč ob naravnih katastrofah, zbiranje zimskih oblačil in zimske športne 

opreme za otroke, vsak dan so zagotavljali topel obrok za starejšo občanko, plesala sta z 

naglušnimi, plesati sta učila slepe in slabovidne itn. 

 

Sta mednarodna sodnika za R*n*R pri WRRC, sta funkcionarja v okviru Plesne zveze 

Slovenije. Anita je soavtorica publikacije Ples v vrtcu in športna direktorica – selektor sekcije 

za R*n*R, avtorica preko 200 otroških koreografij. Bila je tudi  reprezentantka Jugoslavije v 

športno ritmični gimnastiki itd. 

 

Marko je član sekcije za plesno rekreacijo. Je plesni pedagog, mednarodni sodnik in sodi vse 

od državnih, svetovnih, evropskih in pokalnih tekmovanj. 

 

Sta dobitnika številnih priznanj. Seznam njunega športnega življenja je neverjetno zanimiv in 

dolg. 


