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OBVESTILO OSNOVNIM ŠOLAM V R SLOVENIJI                                                                                               
 

 

Zadeva: Vabilo k sodelovanju v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 2021/2022    

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

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

nivoju Plesne zveze Slovenije vodimo že dvajseto leto, ste vabljene vse slovenske osnovne šole, tiste, ki 

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

učitelje, 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. 

 

V prilogi vam pošiljamo: 

- krajši povzetek Pravil Šolskega plesnega festivala, 

- seznam strokovnega kadra Plesne zveze Slovenije, 

- PRIJAVNICO za sodelovanje v projektu ŠPF v letu 2021/22. 

 

Naprošamo vas, da namen sodelovanja v projektu in nakupa učnega gradiva z novimi plesnimi 

koreografijami projekta ŠPF, sporočite v obliki izpolnjene, žigosane in s strani ravnatelja/ravnateljice 

podpisane PRIJAVNICE za sodelovanje v projektu ŠPF v šolskem letu 2021/22, najkasneje do     

31. 12. 2021, po elektronski pošti na spf@plesna-zveza.si. 

 
Na podlagi prispelih prijav bomo pripravili organizacijski načrt izpeljave projekta in vam pošiljali 

dodatna pomembna obvestila in navodila. Vabimo vas, da spremljate spletno stran Šolskega plesnega 

festivala na https://www.plesna-zveza.si/plr/podstrani/solski-plesni-festival, 

kjer imamo objavljene dokumente, obrazce, sezname, razpise in ostale informacije projekta ŠPF. 
 

Dodatne informacije dobite na tel. koordinatorke projekta ŠPF: 041/ 66 70 88, e-mail: spf@plesna-

zveza.si, oziroma v pisarni PZS: tel. 01/ 430 22 84 , 041/ 73 25 80 , e-mail: info@plesna-zveza.si.  

 
S plesnimi pozdravi! 
  

                                                             

dr. Meta Zagorc,                                   Zoran Kljun,  

vodja projekta ŠPF        predsednik sekcije PLR pri PZS 
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