
REPREZENTANCA PK GUAPA 2016/2017 
 

Plesna reprezentanca PK Guapa šteje 14 tekmovalcev in tekmovalk: 
 

 
 

Ajda Ambrožič, članica hip hop male skupine. 
Ela Gruber Novak, članica hip hop male skupine. 

Zala Vozelj, članica hip hop male skupine. 
Klara Dolničar, solistka in članica hip hop male skupine. 

Zoja Verbič, solistka. 
Karin Potokar, članica hip hop male skupine. 
Tai Zajc, solist in član hip hop male skupine. 

 

 
Katja Markovič, članica street dance male skupine. 

Neža Zoe Perklič, članica street dance male skupine. 
Ula Pangaršič, članica street dance male skupine. 
Zara Vencelj, članica street dance male skupine. 

Mateja Mlakar, članica street dance male skupine. 
Maruša Mlakar, članica street dance male skupine. 

Neja Planko, članica street dance male skupine. 



DOSEŽKI v 2016/2017 
 

Vsi naši tekmovalci so se uvrstili na Državno prvenstvo z izjemnimi nastopi na pokalnih turnirjih. 
 

Tai Zajc je v seštevku rezultatov pokalnih turnirjev v Sloveniji na 3. Mestu med Hip Hop dečki. S tem 
rezultatom se je kot hip hop solist v kategoriji dečki uvrstil na Državno prvenstvo in na Evropsko 

prvenstvo. Na Evropskem prvenstvu na Poljskem pa je osvojil 37. mesto. Na Državnem prvenstvu pa 
bo tekmoval 30.6.2017 v ljubljanskem Tivoliju. 

 
Klara Dolničar je v seštevku rezultatov pokalnih turnirjev v Sloveniji na 8. Mestu med Hip Hop 

deklicami. S tem rezultatom se je kot hip hop solistka v kategoriji deklic uvrstila na Državno prvenstvo 
in na Evropsko prvenstvo. Na Evropskem prvenstvu na Poljskem pa je osvojila 47. mesto izmed 102 

tekmovalk. Na Državnem prvenstvu pa bo tekmovala 30.6.2017 v ljubljanskem Tivoliju. 
 

 
Zoja Verbič je v seštevku rezultatov pokalnih turnirjev v Sloveniji na 33. Mestu med Hip Hop 

mladinkami. S tem rezultatom se je kot hip hop solistka v kategoriji mladink uvrstila na 
Državno prvenstvo. Na Državnem prvenstvu bo tekmovala 29.6.2017 v ljubljanskem Tivoliju. 



 

 
Ajda Ambrožič, Ela Gruber Novak, Zala Vozelj, Klara Dolničar, Tai Zajc in Karin Potokar so člani 
hip hop male skupine, v kategoriji otroci. Na pokalnem turnirju so zasedli 1. Mesto in si s tem 

rezultatom uvrstili na Državno prvenstvo. Na Državnem prvenstvu bodo skupaj tekmovali 
29.6.2017 v ljubljanskem Tivoliju. 

 

 
Mateja Mlakar, Maruša Mlakar, Neja Planko, Zara Vencelj Katja Markovič in Ula Pangaršič sta 

članici street dance male skupine, v kategoriji mladinci. Na pokalnem turnirju so zasedli 1. 
Mesto in si s tem rezultatom uvrstili na Državno prvenstvo. V novi sezoni pa se je skupini 
pridružila še 7 članica Neža Zoe Perklič. Na Državnem prvenstvu bodo skupaj tekmovale 

28.6.2017 v ljubljanskem Tivoliju. 
 

 
 

Pripravila: Maja Zrilič                                                                             18.6.2017, V Šentvidu pri Stični. 


