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Z modern - jazz tehniko sem se srečala že pri 8-ih letih, in sicer sta bila moja prva pedagoga 
modern - jazz tehnike Siniša Bukinac in Kristina Pojbič v Plesnem društvu Elite Koper. 
Izobraževala sem se in se še vedno pri mnogih znanih koregorafih modern - jazz tehnike, tako v 
Sloveniji kot drugod po svetu (NEW YORK, ITALIJA, DANSKA, itd.), ki so: Kjara Starič 
(SLO), Fred Lassere (FRA), Jennifer Archibald (USA), Bruce Taylor (USA/FRA), Christopher L. 
Huggins (USA), Maritza Galaz (ARG), itd. 
Kot solistka sem tekmovala v show dance kategoriji in se vsakokrat uvrstila tudi na evropsko in 
svetovno prvenstvo. Leta 2007 sem  na državnem prvenstvu prvič tekmovala kot solistka v 
modern tehniki, ki je prvič postala del tekmovalnih kategorij, kjer sem dosegla 2. mesto. 
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Kot solistka sem tekmovala v show plesih in hip hopu, kjer sem zaradi visokih mest na državnem 
prvenstvu tekmovala tudi na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Preizkusila sem se v mnogih 
plesnih tehnikah, in sicer: jazz balet, modern, horton, hip hop, balet, limon, cheer dance, 
salsa, trebušni plesi, NIA plesna tehnika, sodobni ples, itd. Nastopila sem tudi v dveh 
plesnih pravljicah v režiji Katje Pegan ter v muziklu Hip hop fest. Skupaj s plesalkami 
Figure4 v produkciji KUD France Prešeren sem ustvarila predstavo Triptih: Barve v meni, jaz v 
barvah. Od samega začetka sem sodelovala pri organizaciji Plesnega kampusa in koprskega 
dogodka Mesto pleše. Sem tudi soustanoviteljica prvega plesnega ansambla za mlade plesalce 
Kjara’s Dance Project. 
 
V času študija sem svoje znanje dopolnjevala tudi v hip hopu, ampak sem modern - jazz tehniko 
še vedno najbolj zvesto nadgrajevala. Tako sem ob končanem študiju nadaljevala plesati v 
Kulturnem društvu Erato, s katerim sem lani nastopala v predstavi “Od vzhoda do vzhoda”. 
Modern - jazz sem nekajkrat tudi že poučevala, bolj redno pa sem, poleg ostalih soplesalk, pričela 
poučevati ravno v KD Erato. Leta 2012 sem skupaj z njimi nastopala tudi na Melodijah morja 
in sonca s Kr’ en brass band & Tulio. Letos (2015)  sem ob desetletnici delovanja društva 
nastopila v njihovi predstavi TENDANZA. 
 

Od leta 2013 sem postala tudi inštruktorica vadbe Zumba


, Aqua Zumba


 in Zumba


 
Sentao. Leta 2013 sem opravila usposabljenje pri Olimpijskem komiteju za športno rekreacijo, 
letos (2015) pa sem postala AFP certificirana inštruktorica aerobike, 2. stopnja. Kot 

prostovoljka poučujem vadbo Zumba


 in izrazni ples upokojence v Centru za dnevne 
aktivnosti Koper, sodelovala pa sem tudi z Društvom prijateljev mladine Koper kot 
animatorka na 60. obletnici društva. 
 
Od začetka sodelujem tudi na Istrskem maratonu kot animatorka za maraton (42 km) in 
rekreativne tekače. Od leta 2013 pa imam enako vlogo tudi za tekače Povežimo soline. 
 
Skupaj s Tamaro Perić sva leta 2012 ustanovili Plesni klub Swank v Luciji (www.swank.si), kjer 
še danes z veseljem poučujem. Poleg rednih dejavnosti organiziramo tudi rojstnodnevne zabave s 
plesno animacijo. Dvakrat letno pa pripravimo plesne predstave, kjer naši člani pokažejo, kaj vse 
so se naučili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


