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Ko plešeš, ne stremiš k temu, 
da bi prišel na določeno mesto na odru. 
Plesati namreč pomeni uživati v vsakem koraku. 

(Wayne Dyer)
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Kaj je to “tradicija”? Koliko let mora preteči 
in koliko časa mora miniti, da postane ne-
kaj tradicionalno in za vedno zapisano v 
zgodovino, v naše spomine, v naša srca?

Laško je kraj z izjemno tradicijo in bogatim 
kulturno-zgodovinskim ozadjem. Občina, 
katere razvoj je krojila železniška poveza-
va Dunaj-Trst, s prepoznavno pivovarniško 
tradicijo in dolgoletnim zdraviliškim turiz-
mom. Mesto, kjer je zasvetila ena prvih žarnic 
na Slovenskem. Kraj, zaznamovan z močno 
razvito društveno dejavnostjo. Kam umesti-
ti Mažorete Laško poleg enega najstarejših 
gasilskih društev v Sloveniji. Pa poleg dolgo-
letnega razvoja godbeništva ali poleg največ-
jega slovenskega kulturno-turističnega fes-
tivala, ki ima ob tem še najdaljšo tradicijo? 
30 let Mažoret Laško se kar naenkrat ne zdi 
veliko.

Pa poglejmo z druge plati. Brez mažoret si 
društvenega nastopa z godbo ali bobnar-
sko skupino ne znamo več predstavljati. Na 
večjih kulturnih ali turističnih prireditvah v 
Laškem ste nepogrešljive. Nastopile ste po 
celotni Sloveniji, od gorskih vasic do obmor-
skih krajev. V le nekaj letih ste z razvojem 

dejavnosti in uspehi na tekmovalnem po-
dročju prehitele marsikatero društvo ali celo 
državo, kjer je bila mažoretna tradicija precej 
bolj zakoreninjena. Z nastopi in točkami ste 
postale prepoznavne izven Slovenije. Evropa, 
Rusija, Kitajska… Le kje so meje? 

S svojo edinstvenostjo in izjemnostjo pred-
stavljate kulturni utrip našega kraja. Ele-
gantne uniforme, frfotajoča krilca, palica in 
plesni koraki so v relativno kratkih 30 letih 
postali turistični produkt. Nekaj, s čimer se 
Laško identificira. Nekaj, kar lahko brez sra-
mu poimenujemo »tradicija«. Nekaj, s čimer 
se ostali ne morejo pohvaliti. Mi pa se lahko. 
In se moramo! Radi vas imamo in s ponosom 
povemo – naše ste in ne damo vas! Zato vam 
voščimo vse najboljše, drage mažorete!

Marko Šantej
Podpredsednik KD Laška pihalna godba

Mažorete Laško – nasmejana, zanesljiva, 
požrtvovalna, ponosna, privlačna, enotna, 
tekmovalna in elegantna dekleta!

Pred 25 leti, ko sem začela tudi sama stopa-
ti po poteh mažoret, si nisem niti v sanjah 
predstavljala, da bo moje življenje tako zelo 
prepleteno s to čudovito dejavnostjo. Kot 
večina mažoret sem se spretnosti s palico 
začela učiti pri takratni mentorici Majdi Mar-
guč. Spomnim se prvih vaj, prvih nastopov in 
kasneje tudi prvih tekmovanj – državnih ter 
evropskih. Iz majhne, prestrašene deklice, 
sem se skupaj z mažoretno dejavnostjo izob-
likovala tudi sama - v odraslo, samostojno in 
samozavestno žensko. Spoznala sem veliko 
prijateljic s katerimi smo delile enako strast, 
enake želje, enaka razočaranja, enako vesel-
je, in ki so ter bodo za vedno stale ob meni. Za 
nobeno od nas ni pot vseskozi ravna, z leti se 
namreč šolske obveznosti stopnjujejo, pride 
najstniško obdobje, ko marsikatera mažoret-
no palico zamenja za zabave s prijatelji, ter 
navsezadnje tudi služba in družina. Nekatere 
se od mažoretne dejavnosti poslovijo prej, 
nekatere kasneje, ampak ne glede na to kako 
dolgo vztrajate, draga dekleta, zapomnite si 

eno: Nihče vam ne more vzeti spominov, ki 
jih boste skupaj ustvarile! Plešite, uživajte, za-
bavajte se in ustvarite čim več spominov na 
leta, ki jih boste skupaj preživele kot ena in 
edina zelena družina!

Sabina Seme
Vodja Mažoret Laško



Nič nas ne ustavi...

Vse se je začelo s skupino 16 deklet, ki so 
bile 6. oktobra 1989 na pobudo Jožeta 
Ojsterška in pod budnim očesom Majde 
Marguč postavljene pred nov izziv in ki si 
niso znale niti predstavljati, da so postale 
pomemben del zgodovine Laškega. De-
cembra 1989 so v Laškem prvič javno za-
vrtele svoje mažoretne palice. Začel se je 
roman, ki je prerasel v nepozabno zgodbo 
o uspehu, predanosti in prijateljstvu.

Zanimanje za mažoretno dejavnost se je v 
Laškem hitro razširilo in tako sta leta 1990 
v Laškem delovali že dve skupini mažoret. V 
prvih 10 letih delovanja so Mažorete Laško 
nanizale preko 250 nastopov, večinoma za 
promocijo Pivovarne Laško, ki so iz leta v 
leto krepili njihovo samozavest in bogatili 
njihove izkušnje. Ponosno so spremljale 
Laško pihalno godbo in se leta 1997 včla-
nile v Zvezo mažoret Slovenije ter pričele 
s svojim zmagoslavnim tekmovalnim po-
hodom. Že na prvem tekmovanju leta 
1998 v Radečah so osvojile 1. mesto in se 
uvrstile na evropsko tekmovanje, ki je po-
tekalo v Ljubljani. Tam so zasedle odlično 
2. mesto. Leto kasneje so se udeležile prve-
ga evropskega tekmovanja pod taktirko 
elitne Evropske mažoretne zveze EMA v 
Zagrebu in v hudi konkurenci dosegle 13. 
mesto. Sledilo je državno tekmovanje v 
Slovenski Bistrici, kjer so Laščanke tek-
movale v dveh starostnih skupinah – junior 
skupina je dosegla 4., senior skupina pa 1. 
mesto, kar jo je ponovno popeljalo na ev-
ropsko tekmovanje, tokrat na Češko, od 
koder so se vrnile z osvojenim 18. mestom.

Mažorete Laško se lahko pohvalijo, da 
so bile ene od ustanoviteljic Mažoretne 
in twirling zveze Slovenije, katere prve-
ga državnega tekmovanja so se s skupino 
junior udeležile leta 2001 v Radečah. Z 
doseženim 1. mestom so ponovno odpo-
tovale v tujino, natančneje v Mablethorpe 
v Angliji, tam pa osvojile 11. mesto.

V prvih desetih letih je mažoretna skupi-
na Laško delovala pod vodstvom Majde 
Marguč, ki se ji je kot trenerka najmlajše 
skupine pridružila Barbara Mulej. Vrstili so 
se nastopi po Sloveniji in Evropi: skupaj z 
Laško pihalno godbo so obiskale Portorož, 
Rab, Dunaj, Budimpešto, Švico, Liechten-
stein in Berlin. V sodelovanju z godbo pod 
vodstvom dirigenta Ivana Medveda so se 
uveljavile tudi skupne vaje mažoret in god-
benikov v korakanju. Mažoretna skupina 
je tako osvojila tudi pomembno znanje o 
paradnem defileju. 

Pomemben element najboljših mažoret-
nih skupin pa ni le usklajeno korakanje in 
vrtenje palic – tisto piko na i prinesejo tudi 
lične uniforme, ki skupino še poenotijo. 
Mažorete Laško so se že zgodaj povezale 
z gospo Slavko Pajk, ki je mnogokrat 
poskrbela za stilsko preobrazbo uni-
formiranih deklet.

Ponosna laška mažoreta si je od leta 1989 
želela postati skorajda vsaka deklica v 
bližnji in širši okolici Laškega.

7

...že  30  let.



98

Prvi nastop, Laško (1989)

Evropsko tekmovanje, Mablethorpe (2001)

Evropsko tekmovanje, Zagreb (1999)

Gostovanje, otok Rab (1999)

Gostovanje, Liechtenstein (1998)

Celjski sejem (1993)

Pivo in cvetje, Laško (1997)

Evropsko tekmovanje, Ljubljana (1998)Evropsko tekmovanje, Ljubljana (1998) Državno tekmovanje, Radeče (2001)

Pivo in cvetje, Laško (1999)

Pivo in cvetje, Laško (1999)



Polne ponosa...

Po malce okornih, a vse več kot uspešnih 
začetkih, so se začela vrstiti državna 
in evropska tekmovanja. V Trebnjem je 
skupina junior leta 2002 dosegla 2. mesto, 
uspešne pa so bile tudi neformacije, ki so 
se domov vrnile z osvojenima 1. in 3. mes-
tom v kategoriji par senior ter 2. mestom 
v kategoriji solo senior. Zvrstili sta se še 
državni tekmovanji v Trbovljah leta 2003 in 
Logatcu leta 2004, od koder so se Laščanke 
vsako leto vračale z medaljami. 

Leta 2005 so se Mažorete Laško še posebej 
potrudile, saj se je državno tekmovanje 
odvilo v njihovem domačem kraju in so se 
ga udeležile vse skupine Laščank. Zasedle  
so tri 2. mesta v kategorijah kadet, junior 
in par senior, tri 3. mesta v kategorijah jun-
ior, solo senior in par senior ter 1. mesto 
v najprestižnejši kategoriji senior. Dobre 
uvrstitve na državnih tekmovanjih so jih 
popeljale tudi na evropska tekmovanja na 
Poljsko, Slovaško, Hrvaško in Romunijo. 
Rade se pohvalijo z osvojenim 5. mestom v 
kategoriji senior na evropskem tekmovanju 
v Bratislavi, ki je vse do leta 2009 pomeni-
lo najboljšo uvrstitev katere koli slovenske 
ekipe na evropskih tekmovanjih v najelit-
nejši kategoriji senior.

Mažorete Laško so iz leta v leto svoje ko-
reografije nadgrajevale tudi s plesnimi 
gibi in raznolikimi elementi, pri čemer jim 
je bila kot koreografinja dostikrat v veliko 
pomoč Špela Medved. Pri trenerskem delu 
sta Majdi Marguč v tem obdobju pomagali 
Barbara Mulej in Alenka Korun. 
Obdobje je zaznamovala tudi stilska pre-
obrazba mažoretne skupine – dekleta so 
odeli v rumeno-vijolično barvo.  Z zlato 
medaljo na državnem tekmovanju v Logat-
cu leta 2004 pa se je začel tudi niz naslovov 
državnih prvakinj v kategoriji senior, saj so 
naslov državnih prvakinj obranila še štiri 
zaporedna leta zatem.

11
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Gostovanje, Dunaj (2002) Evropsko tekmovanje, Bratislava (2003)

Evropsko tekmovanje, Bratislava (2003) Državno tekmovanje, Logatec (2004)

Pivo in cvetje, Laško (2004)

Evropsko tekmovanje, Jastrebarsko (2004) Evropsko tekmovanje, Cluj Napoca (2005)

Državno tekmovanje, Laško (2005) Pivo in cvetje, Laško (2006)

Pivo in cvetje, Laško (2002) Sprejem celjskih rokometašev, Brnik (2004))Evropsko tekmovanje, Opole (2002)



Uspehi mažoretne skupine so se kar vrs-
tili in jim ni bilo ne konca ne kraja, zato 
so skupino nepremagljivih deklet večkrat 
naslovili kot laško mažoretno velesilo. V 
tekmicah so elegantne laške mažorete, 
tokrat zopet odete v njihovo najljubšo in 
tudi najbolj prepoznavno zeleno uniformo, 
vzbujale občudovanje in strahospoštovan-
je. Vsaka mažoretna skupina si je želela 
postati tako elegantna, ponosna in usklaje-
na kot skupina deklet iz Laškega. 

Senior skupina je prvo mesto osvojila na 
vseh državnih tekmovanjih tega obdobja 
- leta 2006 v Cerknici, 2007 v Novi Gor-
ici in prav tako leta 2008 v Radečah. V 
Novi Gorici se jim je na tekmovanju prid-
ružila tudi junior skupina, ki je osvojila 
2. mesto, medtem ko so se tekmovanja 
v Radečah udeležile kadetinje pod vod-
stvom Anje  Podkrižnik (rojene Šrot) in 
osvojile 3. mesto.  

Z Laško pihalno godbo so se mažorete 
podale tudi na državno tekmovanje v ko-
rakanju v Muti, osvojeno 1. mesto pa jim je 
odprlo vrata na gostovanje na priznanem 
festivalu Musik Parade v Nemčiji, kamor 
so odšli kar štirikrat. 

Laške mažorete so postale tudi nepogrešl-
jiv del sprejemov uspešnih slovenski 
športnikov – tako so s ponosnimi nasmeški 
med drugim pozdravile tudi Primoža 
Kozmusa, Vasilija Žbogarja in 
Rajmonda Debevca.

15
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Državno tekmovanje, Cerknica (2006) Pivo in cvetje, Laško (2006)

Evropsko tekmovanje, Vicenza (2006) Gardaland, Italija (2006)

Državno tekmovanje, Nova Gorica (2007) Pivo in cvetje, Laško (2007)

Evropsko tekmovanje, Tivat (2007)

Snemanje oddaje Na zdravje, Ljubljana (2007) Pivo in cvetje, Laško (2007)

Pivo in cvetje, Laško (2008)Državno tekmovanje, Radeče (2008)

Gostovanje, Opatija (2006)



Mažorete Laško so svojo podobo izpopol-
nile z novimi temno zelenimi dresi, ki so pri-
jetno osvežili elegantno zeleno uniformo. 
Niz osvojenih naslovov državnih prvakinj 
se je po osvojenem 2. mestu na državnem 
prvenstvu v Kranju leta 2009 nadaljeval 
v Lenartu, Trebnjem, Rušah, Radečah in 
Sevnici. Grenak okus, ki ga je pustila prva 
srebrna medalja v Kranju, so odpravile 
z osvojenim 4. mestom na evropskem 
tekmovanju v mestu Fouras v Franciji, ki 
je takrat pomenilo najboljšo slovensko 
uvrstitev v zgodovini tekmovanj zveze 
EMA.

Vrstila so se tudi evropska odličja nefor-
macij: prvo medaljo sta Laškemu leta 
2011 priplesali Katarina Novak in Maruša 
Šantej, ki sta v kategoriji par senior osvo-
jili bronasto medaljo. Leto kasneje sta se 
z bronom okoli vratu v isti kategoriji pon-
ašali Anja Krašek in Katarina Lapornik, ki 
sta 3. mesto v kategoriji par senior obranili 
tudi leta 2013 na Češkem. Dekleta so na-
jbolj ponosna na osvojeno titulo evropskih 
podprvakinj skupine senior leta 2012 v 
mestu Mazamet. Srebrna medalja skupine 
na omenjenem tekmovanju je bila prva 
osvojena slovenska skupinska medalja na 
evropskih tekmovanjih v najelitnejši kat-
egoriji senior. Odličju so leta 2014 dodala 
še bron v isti kategoriji na evropskem tek-
movanju v Romuniji.

V letu 2013 je presenetil tudi podmladek, 
saj sta na državnem tekmovanju v Radečah 
na zmagovalnem odru stali tako skupina 
senior, kot tudi najmlajša skupina kadet. 
Obe skupini sta namreč osvojili 2. mesto. 
Leto kasneje na državnem tekmovanju v 
Sevnici sta obe skupini v hudi konkuren-
ci osvojili naslov državnih prvakinj, kar je 
zagotovo zgodovinski dosežek.

Po 20 letih delovanja mažoret pod vod-
stvom Majde Marguč je leta 2010 men-
torstvo prevzela Vesna Kovač. Mažorete 
se rade spominjajo gostovanja v Rimu leta 
2011 skupaj z Zagrebškimi mažoretami. 
Priložnost za gostovanje pa je v letu 2015 
doletela tudi junior skupino, ki je skupaj 
z godbo obiskala mesto Pecs na Madžar-
skem.

Leta 2016 jih je skupaj z godbo k sodelovan-
ju povabila zmagovalka EME 2016 ManuEl-
la, s katero so posneli predstavitveni video 
za Evrovizijo 2016. Leto je zagotovo najbolj 
zaznamovalo gostovanje na enem največjih 
mednarodnih festivalov vojaških in prome-
nadnih orkestrov na svetu, in sicer na fes-
tivalu Spasskaya Tower v Moskvi. Skupaj 
z godbo so dekleta opravila vsakodnevne 
nastope in večerne show programe, kjer jih 
je 10 dni zapored občudovalo preko 7500 
ljudi. Spominjajo se spektakularnega ogn-
jemeta, nepozabnih nastopov in doživetij. 
V celotnem času festivala si je njihove nas-
tope ogledalo kar več kot 100.000 ljudi.

Mažorete Laško so tudi ene od ustano-
viteljic Mažoretne zveze Slovenije, ki 
aktivno deluje od leta 2015 in je priznana 
kot krovna zveza za mažoretno dejavnost 
v Sloveniji.

Leta 2013 je mentorstvo mažoretne 
skupine prevzela dolgoletna članica Sabina 
Seme, ki je bila do leta 2017 tudi trenerka 
mlajših skupin. Trenerka senior skupine je 
bila od leta 2010 Anja Podkrižnik, medtem 
ko so se kot vodje mlajših skupin poleg Sa-
bine Seme zvrstile tudi Tamara Zajc, Anja 
Krašek, Maruša Šantej in Maša Dečman.
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Božično-novoletni koncert, Laško (2010) Gostovanje, Rim (2011)

Državno tekmovanje, Sevnica (2014)

Evropsko tekmovanje, Francija (2012) Evropsko tekmovanje, Češka (2013)

Božično-novoletni koncert, Laško (2013)

Pivo in cvetje, Laško (2014) Evropsko tekmovanje, Targovište (2014)

Snemanje promo filma, Laško (2014) Gostovanje, Moskva (2016)

Gostovanje, Moskva (2016) Gostovanje, Moskva (2016)



Novo obdobje mažoretne skupine je začr-
tala povsem nova uniforma senior skupine, 
ki je pravo poosebljenje elegance. Za 
stilsko preobrazbo po zadnjih trendih je 
tokrat poskrbela Urška Marolt.  Skupaj z 
Mažoretno zvezo Slovenije je leta 2017 
Kulturno društvo Laška pihalna godba or-
ganiziralo državno tekmovanje v Laškem, 
istega leta pa prav tako gostilo tudi ev-
ropsko tekmovanje zveze EMA, kjer so 
Zelene rakete, kot mažoretam že vrsto let 
pravijo podporniki, ponovno stale na zma-
govalnem odru in tako Laškemu ponovno 
priplesale bronasto evropsko medaljo. Leto 
2018 je bilo prav tako tekmovalno obarva-
no – na državnem prvenstvu v Brežicah 
so na stopničkah z bronastimi medaljami 
okoli vratu ponovno stale tako kadetinje, 
kot tudi seniorke. Obe skupini sta se v ok-
tobru odpravili tudi na evropski pokal ADA 
na Ohrid. Senior skupina je potrdila svojo 
kvaliteto in si priplesala titulo vice-prvakinj 
evropskega pokala v najelitnejši kategori-
ji. Prvič v zgodovini Mažoret Laško so si v 
hudi konkurenci bronasto medaljo na ev-
ropskem pokalu priplesale tudi kadetinje.

Mažorete so skupaj z godbo ponovno 
opravile vrsto nastopov. V letu 2017 so na 
povabilo mažoret Sonta skupaj z Bobnarsko 
skupino Laško gostovale v Apatinu v Srbiji 
na prireditvi Apatinske ribarske večeri. Sku-
paj z godbo so bile leta 2017 in 2018 tudi 
del prireditve Vinkovačke jeseni. Prelevile 
so se tudi v prave filmske zvezde – z godbe-
niki in bobnarji so posnele niz promo videov 
za Pivovarno Laško ob 80-letnici košarkar-

ske legende Iva Daneua, za Nogometni 
klub Maribor in samostojen promocijski 
video ob Evropskem tekmovanju mažoret 
v Laškem. Letos septembra se skupaj z 
Laško pihalno godbo odpravljajo na 30. 
Turistični festival v Šanghaj na Kitajskem 
(STF). STF je najbolj znan festival na Kita-
jskem, ki se začenja z otvoritveno parado   
na eni od najbolj znanih ulic v Šanghaju, t. 
i. Huaihai Road. Vsako leto si parado v živo 
ogleda okoli 8 milijonov ljudi, preko tel-
evizijskega prenosa pa 200 milijonov ljudi. 
Gre za enega največjih festivalov na Kita-
jskem, kamor bodo Zelene rakete ponesle 
del naše kulture.

Po skoraj desetletju uspešnega vodenja 
senior skupine je Anja Podkrižnik preda-
la trenersko taktirko Neji Lapornik, ki je 
nedavno postala tudi predvodnica senior 
skupine. V Laškem trenutno delujejo tri 
skupine – cici, kadet in senior – ki skupaj 
štejejo več kot 60 deklet. Trenerki mlajših 
skupin sta Iris Polutnik, ki vodi najmlajšo 
cici skupino, in Valerija Jakopič, ki je tren-
erka kadetinj, medtem ko mentorica vseh 
skupin ostaja Sabina Seme. 

Zanimanje za članstvo v laški mažoretni 
skupini je iz leta v leto večje, zato Zele-
nim raketam za prihodnost zagotovo ni 
treba skrbeti. 
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Pivo in cvetje, Laško (2017) Pivo in cvetje, Laško (2018)Evropsko tekmovanje, Laško (2017)

Gostovanje, Apatin (2017) Gostovanje, Novigrad (2017)

Božično-novoletni koncert, Laško (2017) Vinkovačke jeseni (2017)

Evropsko tekmovanje, Makedonija (2018)

Gostovanje, Novigrad (2018)

Božično-novoletni koncert, Laško (2018)

Državno tekmovanje, Murska Sobota (2019) Državno tekmovanje, Murska Sobota (2019)



Skupina CICI
Trenerka: Iris Polutnik

Belej Lana
Dernovšek Daša
Dernovšek Deja

Ferme Tisa
Gračner Nea Tisa

Kolar Lija
Korošec Kiara
Terglav Kaja

Kovač Rupnik Naja
Lah Neža

Leskovšek Sara

Maček Nina
Ogrizek Selič Tia

Pavlovič Lara
Pfajfer Julija
Počej Elena
Račič Julija

Selič Barbara
Šarlah Isabella

Špec Aneja
Vasle Tiarra

Skupina KADET
Trenerka: Valerija Jakopič

Bergant Katarina
Brod Iva

Dejak Amelie
Ilijevec Vodišek Ajda

Iršič Tjaša
Klenovšek Tia

Lazar-Krajnc Lia
Ojsteršek Špela
Ojsteršek Urška

Pipan Nika

Rančigaj Pia
Romih Ema
Seme Lea

Skerlovnik Tjaša
Tovornik Julija
Trbovc Tinea

Voga Maja
Vrečko Klara

Zeme-Gaber Lana
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Skupina SENIOR
Trenerka: Neja Lapornik

Biderman Anja
Blatnik Ines

Breznikar Laura
Gradič Valentina

Ivanovič Klara
Jakopič Valerija

Janež Nadja
Jazbinšek Tjaša

Knap Larisa
Knap Patricija

Kovač Katrin
Lapornik Gaja
Lapornik Neja

Penko Pika
Seme Tina

Stožir Timeja
Šanca Aneja

Terbovc Jožica
Zajc Lana

Zupanc-Rezec Asja

Dobitnice priznanj za aktivno vključenost 
v mažoretno dejavnost

Za več kot 5 let

Biderman Anja, Blatnik Ines, Breznikar Laura, Iršič Tjaša, Janež Nadja, Klenovšek Tia, 
Lapornik Gaja, Lapornik Neja, Rančigaj Pia, Seme Tina, Terbovc Jožica, Zajc Lana, 
Zupanc-Rezec Asja

Za več kot 10 let

Gradič Valentina, Ivanovič Klara, Jazbinšek Tjaša, Knap Larisa, Kovač Katrin, Penko Pika, 
Stožir Timeja, Šanca Aneja

Za več kot 15 let

Knap Patricija

Za več kot 20 let

Jakopič Valerija
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Dosežki na evropski ravniDosežki na državni ravni
LETO KRAJ DOSEŽEK

2001 Radeče Skupina C junior – 1. mesto
Skupina A junior – 1. mesto

2002 Trebnje Skupina junior – 2. mesto

2003 Trbovlje Skupina junior – 2. mesto 
Skupina senior – 2. mesto

2004 Logatec Skupina senior – 1. mesto

2005 Laško Skupina kadet – 2. mesto
Skupine junior – 2. mesto
Skupina senior – 1. mesto

2006 Cerknica Skupina senior – 1. mesto

2007 Nova Gorica Skupina senior – 1. mesto

2008 Radeče Skupina senior – 1. mesto

2009 Kranj Skupina senior – 2. mesto

2010 Lenart Skupina senior – 1. mesto

2011 Trebnje Skupina senior – 1. mesto
Skupina pom pom – 3. mesto
Skupina kadet – 5. mesto

2012 Ruše Skupina senior – 1. mesto
Skupina kadet – 5. mesto

2013 Radeče Skupina kadet – 2. mesto
Skupina senior – 2. mesto 

2014 Sevnica Skupina kadet – 1. mesto
Skupina senior – 1. mesto 

2015 Murska Sobota Skupina kadet – 3. mesto
Skupina junior – 3. mesto
Skupina senior – 2. mesto

2016 Novo mesto Skupina cici – zlata medalja
Skupina kadet – 5. mesto
Skupina junior – 2. mesto
Skupina senior – 3. mesto

2017 Laško Skupina kadet – 5. mesto
Skupina junior – 2. mesto
Skupina senior – 4. mesto 

2018 Brežice Skupina cici – zlata medalja
Skupina kadet – 3. mesto
Skupina senior – 3. mesto 

2019 Murska Sobota Skupina cici – zlata medalja
Skupina kadet – 3. mesto
Skupina senior - 1. mesto

LETO DRŽAVA DOSEŽEK

1999 Hrvaška - Zagreb Skupina junior – 13. mesto

2000 Češka - Prerov Skupina senior – 18. mesto 

2001 Velika Britanija - Mablethorpe Skupina senior – 11. mesto

2002 Poljska - Opole Skupina senior – 10. mesto

2003 Slovaška - Bratislava Skupina senior – 5. mesto

2004 Hrvaška - Jastrebarsko Skupina senior – 12. mesto

2005 Romunija - Cluj Napoca Skupina senior - 5. mesto

2006 Italija - Vicenza Skupina senior – 5. mesto

2007 Črna gora - Tivat Skupina senior – 5. mesto

2008 Romunija - Cluj Napoca Skupina senior – 5. mesto

2009 Francija - Fouras Skupina senior – 4. mesto

2010 Bosna in Hercegovina - Široki Brijeg Skupina senior – 6. mesto

2011 Hrvaška - Zagreb Skupina senior – 4. mesto

2012 Francija - Mazamet Skupina senior – 2. mesto

2013 Češka - Brno Skupina senior – 4. mesto 

2014 Romunija - Targovište Skupina senior – 3. mesto 

2015 Francija - Albi Skupina junior – 5. mesto
Skupina senior – 5. mesto 

2017 Slovenija - Laško Skupina kadet – 12. mesto
Skupina junior – 5. mesto
Skupina senior – 3. mesto   

2018 Makedonija - Ohrid Skupina kadet – 3. mesto
Skupina senior – 2. mesto 




