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Zadeva: Vabilo k sodelovanju v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL – izvedba preko spleta 
 

Vabimo vas, da zaplešemo v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, projektu, ki je namenjen vsem 

dijakom šole, ne glede na starost, spol ali plesno predznanje. K sodelovanju v projektu ŠPF, ki ga na 

nivoju Plesne zveze Slovenije vodimo že devetnajsto leto, ste vabljene vse slovenske srednje šole, tiste, 

ki že poznate projekt in tudi tiste, ki ga boste šele spoznale. Projekt vsako leto znova navduši mladino, 

profesorje, zunanje strokovne sodelavce in ostale sodelujoče, saj vsako leto privabi okrog 5.000 

plešočih. S projektom ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL želimo plesno kulturo, ki je del splošne razgledanosti, 

približati celotni populaciji mladih v šolah. Na mnogih šolah ima projekt ŠPF vlogo nadgradnje plesnih 

vsebin rednega pouka predmeta šolske športne vzgoje. 

Žal lansko šolsko leto zaradi zdravstvenih razmer nismo mogli izvesti projekta Šolski plesni festival v 
celoti, prav tako je bilo oteženo izvajanje plesnih vaj v tem šolskem letu. Glede na dejstvo, da so vsa 
šolska športna tekmovanja, ki se odvijajo v dvoranah in so po prvotnem koledarju predvidena za 
izvedbo v tem šolskem letu odpovedana, vam sporočamo, da bomo Šolski plesni festival letošnje 
šolsko leto izpeljali in zaključili na drugačen način, preko spletnih aplikacij. 
 
S priloženimi dokumenti vam pošiljamo: 

- Kratko predstavitev izvedbe letošnjega projekta Šolski plesni festival:  
- Spremenjen povzetek pravil izvedbe projekta v tem šolskem letu. 
- Prijavnico za sodelovanje v projektu po sistemu spletne aplikacije. 

 
Verjamemo, da se boste prijavili v čim večjem številu, mi pa vam obljubimo, da se bomo potrudili, da 
bo program državnega festivala zanimiv tako za tiste, ki boste nastopali kot za tiste, ki boste v vlogi 
opazovalcev. 
 
Pripravljeni prilagoditi se na dane razmere in izpeljati zastavljen projekt, polni dobre volje in 
pozitivne energije ter z željo, da ponovno zaplešemo in pričaramo nasmeške na obraze učencev, vas 
lepo pozdravljamo. 
 
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo. 
 
Andreja Jordan Marković, koordinatorka projekta ŠPF 
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