SEZNAM NOMINIRANCEV IN PREJEMNIKOV PRIZNANJ PZS za leto 2018
NOMINIRANCI ZA NAGRADE PZS 2018 IN PREJEMNIKI PLAKET – sekcija MTP
NOMINIRANKE ZA SOLISTKO LETA 2018 V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH:
Brložnik Nika (PK Idrija), koreografija: Renata Alibegović – 1. mesto na SP in 1. mesto na EP v street
dance showu
Smolnikar Lana (PK Bolero, Ljubljana), koreografija: Jan Ravnik – 1. mesto na SP v show danceu, 1.
mesto na SP in 1. mesto na EP v modernu
Mužič Indi (ŠKP klub V. I. P., Nova Gorica) – 1. mesto na SP v break danceu (B-girls)

NOMINIRANCI ZA SOLISTA LETA 2018 V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH:
Osovnikar Nejc (ŠD Ilužn, Ljubljana) – 1. mesto na EP v electric boogieju in 2. mesto na EP v
hip hopu
Činej Tomi (ŠKP klub V. I. P., Nova Gorica) – 1. mesto na EP v break danceu
Ćehić Tian (PK Bolero, Ljubljana), koreograf: Matevž Česen – 1. mesto na SP in 2. mesto na EP v
show danceu, 3. mesto na SP v jazzu

NOMINIRANCI ZA DVOJICO LETA 2018 V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH:
Kovačič Daša in Trček Ana (PK Idrija), koreografija: Renata Alibegović – 1. mesto na SP in 1.
mesto na EP v street dance showu

Jeršan Anja in Ćehić Tian (PK Bolero, Ljubljana), koreografija: Matevž Česen – 1. mesto na
SP in 3. mesto na EP v show danceu
Smolnikar Lana in Senica Klara (PK Bolero, Ljubljana), koreograf: Jan Ravnik – 1. mesto na SP in
2. mesto na EP v show danceu, 2. mesto na EP v jazzu

Ravbar Petra in Ćehić Tian (PK Bolero, Ljubljana), koreografija: Matevž Česen – 1. mesto na
SP v modernu
NOMINIRANCI ZA MALO SKUPINO LETA 2018 V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH:
Lunchbox (PK Bolero, Ljubljana), koreografija: Ana Vodišek – 1. mesto na SP in 1. mesto na EP v
street dance showu

Parfum (PK Bolero, Ljubljana), koreograf: Matevž Česen – 1. mesto na SP v jazzu
The climb of life (PK Bolero, Ljubljana), koreograf: Matevž Česen – 1. mesto na SP v show danceu
NOMINIRANCI ZA FORMACIJO LETA 2018 V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH:
Kokamoe (PŠD Artifeks, LJ Šmartno), ), koreograf: Žiga Mlakar – 1. mesto na SP in 1. mesto na EP
v hip hopu

Vikingz (PK Bolero, Ljubljana), koreografija: Barbara Šuštaršič – 1. mesto na SP in 1. mesto na
EP v street dance showu

Black sheep (PK Bolero, Ljubljana), koreograf: Matevž Česen – 1. mesto na SP v show danceu
Vsi nominiranci prejmejo zlate plakete PZS, praviloma po eden iz vsake kategorije bo na prireditvi
razglašen za nagrajenca leta 2018.

Kriteriji za izbor nominirancev za nagrajenca leta 2018:

-

nosilci medalj z EP in/ali SP (prejmejo zlato, srebrno ali bronasto plaketo)
nominacije za nazive nagrajenec leta se v primeru, da so v posamezni kategoriji več
kot 3 medaljisti z EP in/ali SP, dodeli le evropskim in/ali svetovnim prvakom. V
primeru, da je kandidatov v posamezni kategoriji enako ali manj kot 3 se pri
nominaciji upošteva 1. kriterij (nosilci medalj z EP in/ali SP).

OSTALI PREJEMNIKI PLAKET PZS MTP
PREJEMNIKI ZLATE PLAKETE sekcije MTP za vrhunske tekmovalne dosežke v letu 2018 so še:
EYZ (PK Bolero, Ljubljana) – evropski prvaki v hip hop malih skupinah
Marolt Urban (PŠD Artifeks, Ljubljana Šmartno) – mladinski evropski prvak v hip hop battlih
Trobevšek Valentin (PK Miki, Domžale) – mladinski svetovni in evropski prvak v street dance
showu
Cukor Liza Ana (PK Bolero, Ljubljana) – mladinska evropska prvakinja in 3. mesto na
mladinskem SP v street dance showu
Klemen Lana (D Kazina, Ljubljana) – mladinska svetovna in evropska prvakinja v show
danceu, mladinska evropska prvakinja in 3. mesto na mladinskem SP v modernu
Lačen Lia (ŠK Pro DC, Nova Gorica) – mladinska evropska prvakinja in 3. mesto na
mladinskem SP v hip hopu
Lampe Teja (PK Idrija) – mladinska svetovna prvakinja in evropska podprvakinja v street
dance showu
Rajh Petra (PK Zeko, Murska Sobota) – mladinska evropska prvakinja in 3. mesto na
mladinskem SP v break danceu (B-girls)
Šlibar Lara (PK Bolero, Ljubljana) – mladinska evropska prvakinja v jazzu, 3. mesto na
mladinskem EP v show danceu in 3. mesto na mladinskem EP v modernu
Baš Tristan in Sedonja Alja (PŠD Artifeks, Ljubljana Šmartno) – mladinska evropska prvaka v
hip hop dvojicah
Farkaš Žiga in Skočaj Maša (PK Miki, Domžale) – mladinska svetovna in mladinska evropska
prvaka v street dance show dvojicah
Marolt Urban in Zajc Ana (PŠD Artifeks, Ljubljana Šmartno) – mladinska svetovna prvaka in
mladinska evropska podprvaka v hip hop dvojicah
PREJEMNIKI SREBRNE PLAKETE sekcije MTP za odlične tekmovalne dosežke v letu 2018 so:
Babnik Tim (ŠKP Kreart, Grgar) – svetovni podprvak v break danceu
Florjanc Lukan Miha (D Kazina, Ljubljana) – evropski podprvak v modernu
Horvat Neja (PŠUKD Mimi, Ljubljana) – evropska podprvakinja v show danceu
Senica Klara (PK Bolero, Ljubljana) – svetovna in evropska podprvakinja v jazzu
Tomšič Marjeta (ŠKD Bast, Ljubljana) – svetovna podprvakinja v break danceu (B-girls)
Jereb Jaša in Zajtl Valentina (PD TBA, Uršna sela) – evropska podprvaka v hip hop dvojicah
Vlahovič Tia in Bojič Selena (PK Bolero, Ljubljana) – svetovni in evropski podprvakinji v street
dance show dvojicah
Connexion (PD TBA, Uršna sela) – evropski podprvaki v hip hop malih skupinah
Mehaniki (PK Idrija) – evropski podprvaki in 3. mesto na SP v street dance show malih
skupinah
The chosen ones (PK Zeko, Murska Sobota) – svetovni podprvaki v break dance crews
Unity crew (ŠPK Kreart, Grgar) – evropski podprvaki in 3. mesto na SP v break dance crews

Bad Tings (PK Bolero, Ljubljana) – svetovni podprvaki v hip hop formacijah
Surf's up (PK Bolero, Ljubljana) – evropski podprvaki in 3. mesto na SP v street dance show
formacijah
Jakopič Maruša (ŠD Moj klub, Bled) – mladinska svetovna podprvakinja v street dance showu
Krašovec Brigita (PK Bolero, Ljubljana) – mladinska svetovna in evropska podprvakinja v
show danceu
Kavšek Jakob (ŠKDPS Novo mesto) – mladinski evropski podprvak v hip hopu
Zorn Jaka (ŠKP klub V. I. P., Nova Gorica) – mladinski svetovni in evropski podprvak v break
danceu
Dolžan Rika in Zupan Žan (ŠKDPS Špela, Tržič) – mladinska svetovna in mladinska evropska
podprvaka v street dance show dvojicah
Lačen Lia in Komac Niko (ŠK Pro DC, Nova Gorica) mladinska evropska podprvaka v electric
boogie dvojicah
Šlibar Lara in Jagrič Tia (PK Bolero, Ljubljana) - mladinski evropski podprvakinji v show dance
dvojicah
Demention (PK Bolero, Ljubljana) – mladinski evropski prvaki in 2. mesto na mladinskem SP v
show dance malih skupinah
Gasilke (PK Idrija) – mladinske svetovne podprvakinje in 3. mesto na mladinskem EP v street
dance show malih skupinah
Generic crew jr. (KUD Superstar, Celje) – mladinski evropski podprvaki v break dance crews
Go-breakers jr. (ŠKP klub V. I. P., Nova Gorica) – mladinski evropski prvaki in mladinski
svetovni podprvaki v break dance crews
Hello, my name is (PK Bolero, Ljubljana) – mladinski svetovni prvaki v street dance show
malih skupinah
Kupid (PK Miki, Domžale) – mladinski evropski podprvaki v street dance show malih skupinah
Fly with us (PK idrija) – mladinski evropski prvaki v street dance show malih skupinah
Pocket crew (PŠD Artifeks, Ljubljana Šmartno) – mladinski evropski prvaki v hip hop battle
crews
Stamina (PD TBA, Uršna sela) – mladinske svetovne in mladinske evropske prvakinje v hip
hop malih skupinah
Karate Kid (PK M, Ljubljana) – mladinski evropski podprvaki in 3. mesto na mladinskem
svetovnem prvenstvu v street dance show formacijah
What if Jack … (PK Miki, Domžale) – mladinski evropski prvaki in mladinski svetovni
podprvaki v street dance show formacijah
In my mother's closet (PK Bolero, Ljubljana) – mladinske svetovne prvakinje v show dance
formacijah
PREJEMNIKI BRONASTE PLAKETE sekcije MTP za zelo dobre tekmovalne dosežke v letu
2018 so:
Grašič Tilen (ŠKD Bast, Ljubljana) – 3. mesto na EP v break danceu
Marinič Enia (ŠKP klub V. I. P., Nova Gorica) – 3. mesto na SP v break danceu (B-girls)
Skubic Urša (PŠD Artifeks, Ljubljana Šmartno) – 3. mesto na EP v hip hopu
Apotekar Lana in Jezernik Sara (PD TBA, Uršna sela) – 3. mesto na SP v hip hop dvojicah
Razdevšek Ajda in Orel Inja (PŠUKD Mimi, Ljubljana) – 3. mesto na EP v show dance dvojicah
Keep the streets empty (D Kazina, Ljubljana) – 3. mesto na SP v modern malih skupinah

Neverending (D Kazina, Ljubljana) – 3. mesto na SP v modern formacijah
Ninič Čeak Žan (PK Bolero, Ljubljana) – 3. mesto na mladinskem SP in EP v street dance
showu
Pečnik Jaka (PK Urška, Ljubljana) – 3. mesto na mladinskem EP v street dance showu
Zalar Andraž (ŠKP klub V. I. P., Nova Gorica) – 3. mesto na mladinskem EP v break danceu
Zupan Žan (ŠKDPS Špela, Tržič) – 3. mesto na mladinskem SP v hip hopu
Einsiedler Tinkara (PK Bolero, Ljubljana)
Kovačič Naja in Potočnik Pia (PK M, Ljubljana) – 3. mesto na mladinskem SP v street dance
show dvojicah
Lampe Teja in Velikanje Vita (PK Idrija) – 3. mesto na mladinskem EP v street dance show
dvojicah
Pozor, gradbišče (PK Minimundo, Ljubljana) – 3. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu
v street dance show malih skupinah
Thinking about your body (D Kazina, Ljubljana) – 3. mesto na mladinskem svetovnem
prvenstvu v modern malih skupinah
Charlie in tovarna čokolade (PK Bolero, Ljubljana) – 3. mesto na mladinskem evropskem
prvenstvu v street dance show formacijah
Choice (PK Bolero, Ljubljana) – 3. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v modern
formacijah

NOMINIRANCI ZA NAGRADE PZS 2018 IN PREJEMNIKI PLAKET – sekcija SLP
NOMINIRANCI ZA PAR LETA 2018 in prejemniki zlate plakete za vrhunske tekmovalne
dosežke v letu 2018:
Zakharov Vitalii in Fuchs Zala (ŠRKD Diamant, Ljubljana) – aktualna državna podprvaka v LA plesih in
plesni par, ki zastopa Slovenijo na uradnih prvenstvih, kjer sta osvojila dvakratno uvrstitev v finale na
mednarodnih tekmah v LA plesih (3. mesto in 4. mesto), 9. mesto na svetovnem pokalu v LA plesih,
20. mesto na EP v LA plesih, 27. mesto na SP v LA plesih, 45. mesto na največjem mednarodnem
tekmovanju v Stuttgartu med 261 plesnimi pari v disciplini LA plesi in sta na 47. mestu v konkurenci
2467 plesnih parov na svetovni lestvici WDSF najvišje uvrščen slovenski plesni par v LA plesih.
Trenerja: Tatsiana Lahvinovich Galcun in Zoran Plohl
Bergant Jure in Chekanova Milana (PK Feniks, Ljubljana) – aktualna državna prvaka v LA plesih in
kombinaciji 10 plesov. Slovenijo zastopata na uradnih prvenstvih, kjer sta v letu 2018 nanizala devet
finalnih uvrstitev na mednarodnih tekmah v obeh disciplinah (2 x 2. mesto, 4 x 3. mesto, 1 x 4. mesto,
1 x 5. mesto in 1 x 6. mesto), 13. mesto na EP v kombinaciji 10 plesov, 15. mesto na SP v kombinaciji
10 plesov in uvrstitev na 54. mesto v LA plesih na svetovni lestvici WDSF v konkurenci preko 2467
plesnih parov ter uvrstitev na 92. mesto v ST plesih na svetovni lestvici WDSF v konkurenci preko
2376 plesnih parov.
Trenerji: Blaž Pocajt, Sergej Milicija, Nataša Ambrož
Dobrev Iliya in Mesec Ana (PK Feniks, Ljubljana) – aktualna državna prvaka v ST plesih in podprvaka
v kombinaciji 10 plesov. Plesni par, ki zastopa Slovenijo na uradnih prvenstvih, je v letu 2018 zbral 7
finalnih uvrstitev na največjih mednarodnih tekmovanjih (2 x 3. mesto, 2 x 4. mesto, 2 x 5. mesto in 1
x 6. mesto), 4. mesto na evropskem pokalu v kombinaciji 10 plesov, 14. mesto na SP do 21 let v ST
plesih in je na 57. mestu v konkurenci 2376 plesnih parov na svetovni lestvici WDSF najvišje uvrščen
slovenski plesni par v ST plesih.
Trenerji: Blaž Pocajt, Matej Krajcer, Nataša Ambrož

PREJEMNIKA SREBRNE PLAKETE sekcije SLP za odlične tekmovalne dosežke v letu 2018 sta:
Jarnec Ivan – Ekart Ana (PK Salsero, Maribor) – prihajata s štajerskega konca Slovenije in plešeta
standardne kot tudi latinskoameriške plese. Plaketo prejmeta za 10. mesto v ST plesih na večji
mednarodni tekmi, 14. mesto na evropskem pokalu v ST plesih v Latviji in 31. mesto na SP v kategoriji
do 21 let v ST plesih v konkurenci 66 plesnih parov.
Trenerja: Alenka in Branko Bohak
Pekunov Akim – Kastelic Maša (PK Feniks, Ljubljana) – trikratna uvrstitev v finale na večjih
mednarodnih tekmah v obeh disciplinah (2 x 3. mesto, 1 x 5. mesto in 2 x 6 .mesto), 12. mesto na
svetovnem pokalu v LA plesih na Madžarskem, 34. mesto na SP v kategoriji do 21 let v LA plesih v
konkurenci 89 plesnih parov. Svojo plesno pot sta pričela konec leta 2017 odkar nizata številne
uspešne uvrstitve v obeh disciplinah.
Trenerji: Vedran Čelić, Blaž Pocajt in Nataša Ambrož

PREJEMNIKA BRONASTE PLAKETE sekcije SLP za zelo dobre tekmovalne dosežke v letu
2018 sta:
Lakič Nal – Potočar Jasna (PK Novo mesto) – skupno plesno pot sta pričela konec leta 2017. Plešeta
tako standardne kot latinskoameriške plese. V zadnjem letu plesanja med starejšimi mladinci sta si
priplesala 7-kratno uvrstitev v finale na mednarodnih tekmah v obeh disciplinah (1 x 4. mesto, 1 x 5.
mesto in 5 x 6. mesto) in sta z 81. mestom v konkurenci 1509 plesnih parov med starejšimi mladinci
najvišje uvrščen slovenski plesni par v LA plesih na svetovni lestvici.
Trenerji: Vedran Čelić, Blaž Pocajt in Nataša Ambrož

PREJEMNIKA NAGRADE PZS:
Amir ALIBABIČ (PK Zebra, Ljubljana), trener: Andrej Novotny – svetovni podprvak v prostem slogu
PARA PLES
Nastija FIJOLIČ in Amir ALIBABIĆ (PK Zebra, Ljubljana), trener: Andrej Novotny – PARA PLES –
Freestyle duo class 1 – 2. mesto (srebrna medalja). Prost program na glasbo po svoji izbiri; Latin duo
class 1 – 2. mesto (srebrna medalja). V tej kategoriji plešejo plesni pari, kjer sta oba plesalca na
vozičku, plešejo vseh 5 LA plesov.
Plesalca sta v letu 2018 postala ambasadorja športa invalidov pri Zvezi za šport invalidov –
Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK).

NOMINIRANCI ZA NAGRADE PZS 2018 IN PREJEMNIKI PLAKET – sekcija RNR
NOMINIRANCI ZA PAR LETA 2018 in prejemniki zlate plakete za vrhunske tekmovalne
dosežke v letu 2018:
Južnič Jaka in Malovrh Gaja (PK M, Ljubljana), trener: Boštjan Pavček
1. mesto v skupnem svetovnem pokalu za leto (SAP) 2018
3. mesto na celoletni svetovni rang lestvici na dan 31.12.2018
1. mesto SPP (svetovni pokal) Zagreb 2.6.2018
2. mesto SPP (svetovni pokal) Kharkiv 13.10.2018
2. mesto SAP (svetovni pokal) Ljubljana 8.12.2018

Vrevc-Žlajpah Jaka in Marinko Loti (PK Briljantina, Ljubljana), trenerja: Anja Skube in Matjaž
Izak

6. mesto na celoletni svetovni rang lestvici na dan 31.12.2018
4. mesto v skupnem svetovnem pokalu za leto 2018
3. mesto SPP (svetovni pokal) Kharkiv 13.10.2018
5. mesto SAP (svetovni pokal) Ljubljana 8.12.2018

PREJEMNIKI SREBRNE PLAKETE sekcije RNR za odlične tekmovalne dosežke v letu 2018 so:
Češnovar Miha in Horvat Zeilhofer Paulina (PK M, Ljubljana)
4. mesto na celoletni svetovni rang lestvici na dan 31.12.2018
2. mesto SPP (svetovni pokal) Kharkiv 13.10.2018
3. mesto SPP (svetovni pokal) Burg en Brese 7.4.2018
3. mesto SPP (svetovni pokal) Krakow 21.4.2018
4. mesto EP (evropsko prvenstvo) Moskow 19.5.2018
3. mesto SPP (svetovni pokal) Zielona Gora 23.6.2018
6. mesto SP (svetovno prvenstvo) Schaffhausen 15.9.2018
4. mesto SPP (svetovni pokal) Prague 6.10 2018
3. mesto SAP (svetovni pokal) Ljubljana 8.12.2018

Brulc Luka in Horvat Zeilhofer Julija (PK TBA, Uršna sela in PK M, Ljubljana)
13. mesto SP (svetovno prvenstvo) Geneva 17.11.2018
14. mesto SAP (svetovni pokal) Ljubljana 8.12.2018

Rus Blaž in Arh Evelin (PK M, Ljubljana)

8. mesto na celoletni svetovni rang lestvici na dan 31.12.2018
8. mesto v skupnem svetovnem pokalu za leto 2018
10. mesto SPP (svetovni pokal) Krakow 21.4.2018
7. mesto SPP (svetovni pokal) Zagreb 2.6.2018
6. mesto SPP (svetovni pokal) Kharkiv 13.10.2018
9. mesto SAP (svetovni pokal) Ljubljana 8.12.2018

PREJEMNIKI BRONASTE PLAKETE sekcije RNR za zelo dobre tekmovalne dosežke v letu
2018 so:
Leštan Matija in Žmuc Škrap Špela (PK M, Ljubljana)
14. mesto SPP (svetovni pokal) Zagreb 2.6.2018
10. mesto SAP (svetovni pokal) Ljubljana 8.12.2018

Vrevc-Žlajpah Žiga in Zajc Ajda (PK Briljantina, Ljubljana)
24. mesto SPP (svetovni pokal) Burg en Bresse 7.4.2018
13. mesto SAP (svetovni pokal) Ljubljana 8.12.2018

Živič Pavček Lovro in Živič Pavček Nana (PK M, Ljubljana)
7.mesto SPP (svetovni pokal) Harkiv – Ukrajina 13.10.2018
13. mesto EP (evropsko prvenstvo) Moskow 19.5.2018
20. mesto SPP (svetovni pokal) Burg en Brese 7.4.2018

