
    

 
   
 
 
 
Zadeva:  
 
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL - RAZPIS PODROČNEGA PLESNEGA FESTIVALA ZA  
OSNOVNE ŠOLE II. PODROČJA (Ljubljana z okolico, Gorenjska, Domžale) in IV. 
PODROČJA (Podravje in Pomurje) 
 
Sodelujoče šole: 
 

OŠ II. PODROČJA  
(Ljubljana z okolico, Gorenjska, Domžale) 

OŠ IV. PODROČJA 
(Podravje in Pomurje) 

OŠ Sostro OŠ Beltinci 

OŠ Polhov Gradec OŠ Voličina 

OŠ Brezovica pri Ljubljani OŠ Tišina 

OŠ Železniki OŠ Lenart 

OŠ Žirovnica OŠ Sveta Ana 

OŠ n.h. Maksa Pečarja Ljubljana OŠ Janka Glazerja Ruše 

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani  

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Podružnica 
Dolsko 

 

OŠ Šmarje – Sap  

 
 
Datum festivala:  torek, 25. 5. 2021 
 
Kraj festivala:  Spletna aplikacija Zoom 
 
Kategorije:   B (učenke in učenci 4., 5. in 6. razred)                    

C (učenke in učenci 7., 8. in 9. razred)                    
  
Pričetek festivala:   ob 13.00 uri (vklop ob 12.45 uri) 
 
Festivalski plesi: 

 posamično in ekipno: 
HIP-HOP, POP, LATINO s predpisanimi koreografijami in  
predpisano glasbo 

 skupinski izziv:  
Poljubna koreografija maksimalne dolžine 1 min, na poljubno 
glasbo (ob upoštevanju ukrepov NIJZ-ja in Vlade RS, torej brez 
dotikov, s primerno razdaljo) 

 razredni izziv:  
Predpisana tako glasba kot koreografija. 

 
   
 
     



Pogoji nastopa:  Uvrstitev v šolsko ekipo na izbirnem šolskem festivalu:  
 po en predstavnik šole za posamezen ples v kategoriji B – 

posamično in ekipno, 
 po en predstavnik šole za posamezen ples v kategoriji C – 

posamično in ekipno,  
 poljubno število skupin v skupinskem izzivu v kategoriji B 

(od 3 do 10 učenk ali učencev), 
 poljubno število skupin v skupinskem izzivu v kategoriji C 

(od 3 do 10 učenk ali učencev), 
 poljubno število razredov v razrednem izzivu v kategoriji B, 
 poljubno število razredov v razrednem izzivu v kategoriji C. 

 
Vodja festivala:  Andreja Jordan Marković 
 
Delegat PZS:   Zoran Kljun 
 
Člani strokovne komisije: bodo objavljeni na dan prireditve 
 
Rok in način prijave:  Najkasneje do četrtka, 20. 5. 2021! 

Prijave nastopajočih izvedejo osnovne šole z izpolnitvijo 

PRIJAVNEGA OBRAZCA ZA PODROČNI FESTIVAL (v prilogi - 

vam je že bil posredovan). 

 

Pogoj za nastop: Obvezna dostava video posnetkov nastopajočih učenk in 

učencev v posamičnih plesih, skupinskem izzivu in razrednem 

izzivu preko aplikacije WeTransfer na spf@plesna-zveza.si v 

predpisanem roku prijave na festival. 

  
Nagrade:     

 vsak udeleženec festivala prejme srebrno priznanje (diplomo) 
Plesne zveze Slovenije, 

 prvi trije uvrščeni v posameznih plesih prejmejo medalje in 
majice Zavoda za šport RS Planica, 

 prve tri ekipe prejmejo medalje in majice Zavoda za šport RS 
Planica, 

 prve tri skupine prejmejo plakete Zavoda za šport RS Planica, 
 prvi trije razredi razrednega izziva prejmejo plakete Zavoda za 

šport RS Planica. 
 
Opombe:  
1. Že registriranim tekmovalcem in tekmovalkam, ki tekmujejo v sistemu tekmovanj pri Plesni 
zvezi Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski rock 'n' roll, moderni 
tekmovalni plesi), nastop na ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU ni dovoljen. 
2. Zadnji rok za dostavo video posnetkov je sobota, 22. 5. 2021 do 24:00!  
 
 
S plesnimi pozdravi. 

         
Andreja Jordan Marković,                                                      Zoran Kljun, 
koordinatorka Šolskega plesnega festivala                           predsednik sekcije PLR pri PZS 
 

mailto:spf@plesna-zveza.si

