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Zadeva: NAVODILA ZA IZVEDBO PROJEKTA ŠPF za SŠ 2021/2022 

 

 

Pozdravljeni ŠPF-jevci!                    

 

Pred pričetkom izvajanja šolskih in zaključne prireditve projekta Šolski plesni festival vam 

želimo podati nekaj osnovnih napotkov in vas seznaniti z novostmi, ki smo jih v letošnjem 

letu pripravili. Vabljeni k ogledu naše spletne strani https://www.plesna-

zveza.si/plr/podstrani/solski-plesni-festival, kjer so vam informacije vedno na voljo.  

 

Vsi poznamo projekt Plesne zveze Slovenije ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, ki že vrsto let 

navdušuje vse vključene udeležence, pedagoge in ostale ljubitelje plesa. Šolski plesni 

festival, kot posebna oblika srečanj in tekmovanj, namenjena druženju mladih, je 

uvrščen v sistem Šolskih športnih tekmovanj, ki potekajo pod okriljem Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za šport RS Planica. Prireditev ŠPF je namenjena 

vsem dijakom, ne glede na starost, spol ali plesno predznanje.  

Projekt zajema vsebine plesnega tečaja, šolskega plesa in plesnega tekmovanja. Udeleženci 

projekta pa lahko tekmujejo v disciplinah:  

✓ posamezni plesi - v treh plesnih zvrsteh za posameznike HIP HOP, POP in LATINO 

✓ in/ali plesi v paru - v treh standardnih plesih (ST plesih) v paru, ki so: POČASNI 

VALČEK, FOKSTROT IN TANGO 

✓ in/ali plesi v paru - v treh latinskoameriških plesih (LA plesih) v paru, ki so: 

SAMBA, CHA CHA CHA IN ROKENROL 

✓ in/ali šolska plesna produkcija (skupina).  

Še predno vam odgovorimo na najpogosteje zastavljena vprašanja, naj vas opozorimo na 

pomembne elemente projekta ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL!  

 

▪ HIMNA in KOREOGRAFIJA ŠOLSKEGA PLESNEGA FESTIVALA 

 

Projekt ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL ima svojo HIMNO in KOREOGRAFIJO! Skladba je 

avtorsko delo mladega pevca pevsko-plesno skupine WILD STEP, Marka Golubovića, 
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medtem ko je koreografijo sestavila plesna učiteljica Katja Simić. Namen himne je, da jo 

pred pričetkom uradnega dela vsake prireditve vsi udeleženci zapojejo in odplešejo!  

 

▪ MAJICA ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 

V želji, da bi vsi ŠPF-jevci začutili enak plesni utrip tako na plesišču kot izven dvoran, bomo 

pripravili novo izdajo MAJIC z logotipom ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL na sprednji strani 

majice, zadnja stran pa bo rezervirana za morebitni dotisk logotipa vaše šole, vašega šolskega 

plesnega mota oziroma prepuščena vaši domišliji. Majice velikosti S, M, L, bodo na voljo po 

ceni 10,00 EUR/kos, pri čemer ob nakupu 10 majic prejmete 1 majico brezplačno, ob nakupu 

20 majic prejmete 2 brezplačno, ob nakupu več kot 30 majic prejmete 4 brezplačno. Naročene 

majice s strani SŠ ali zunanjih sodelavcev boste po izvedenem postopku plačila lahko prevzeli 

na sedežu Plesne zveze Slovenije ali neposredno ob prihodu na kraj tekmovanja, lahko pa 

vam jih pošljemo po pošti, če boste tako želeli (strošek poštnine bo vključen v ceno majic).  

▪ ŠOLSKA PLESNA PRODUKCIJA (skupina) 

Poleg obstoječih plesnih disciplin s predpisanimi koreografijami (posamezni plesi in plesi v 

paru) obstaja tudi tekmovalna disciplina –  ŠOLSKA PLESNA PRODUKCIJA (skupina),  

kjer se dijaki lahko predstavijo na poljubno glasbo dolžine praviloma do 2 minuti (največ do 

2,5 minute) z lastno plesno koreografijo. Število tekmovalcev v skupini je omejeno na 

najmanj 6 plesalcev/plesalk, zgornje omejitve NI! 

Letošnja NOVOST (v šolskem letu 2021/2022) je ta, da je v šolskih plesnih produkcijah 

dovoljeno nastopiti tudi dijakom in dijakinjam, ki so registrirani kot tekmovalci pri Plesni 

zvezi Slovenije, s pravilom, da število registriranih v produkciji ne sme preseči polovice 

članov skupine. 

 

• DODATNE INFORMACIJE O PRAVILIH PROJEKTA ŠOLSKI PLESNI 

FESTIVAL  

V nadaljevanju vam posredujemo dodatne informacije in pojasnila o poteku letošnjega 

festivala. Za pravilno tolmačenje projekta vam bomo odgovorili na najpogostejša vprašanja v 

zvezi s projektom in potekom letošnjega festivala.  

Kdo sme nastopiti? 

▪ V projektu Šolskega plesnega festivala za srednje šole sodelujejo srednje šole, ki so se 

z oddajo predpisane prijavnice v projekt ŠPF prostovoljno vključile v projekt ŠPF 

2021/2022, ki ga vodi Plesna zveza Slovenije, in si z nakupom učnega gradiva 

(neposredno SŠ ali organizacije zunanjega plesnega pedagoga) s strani PZS zagotovile 

aktualne učne materiale, to so predpisane koreografije festivalskih plesov, ki jih je 

PZS v sodelovanju z Združenjem plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije 

pripravila za šolsko leto 2021/2022. 



▪ V sistemu tekmovanj ŠPF na vseh nivojih (šolskem in državnem) smejo nastopiti le 

redno vpisani posamezniki šole. Tekmujejo lahko posamično, v parih in ekipno, pri 

čemer šolske ekipe ne smejo biti okrepljene z dijaki in dijakinjami drugih šol.  

▪ Že registriranim tekmovalcem in tekmovalkam, ki tekmujejo v sistemu tekmovanj pri 

Plesni zvezi Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski rokenrol, 

moderni tekmovalni plesi), nastop na Šolskem plesnem festivalu NI DOVOLJEN, 

lahko pa sodelujejo pri vseh ostalih dejavnostih Šolskega plesnega festivala. 

Ta omejitev ne velja za šolske plesne produkcije, kjer je dovoljeno nastopiti tudi 

dijakom in dijakinjam, ki so registrirani kot tekmovalci pri Plesni zvezi Slovenije, s 

pravilom, da število registriranih v produkciji ne sme preseči polovice članov skupine. 

V primeru kršenja omenjenega pravila, bo šolska plesna produkcija diskvalificirana.  

 

Kako potekajo festivali? 

Prireditve Šolskega plesnega festivala 2021/2022 za srednje šole potekajo na dveh nivojih: 

▪ ŠOLSKI NIVO: Organizator prireditve je matična šola, ki jo izvede kot enkratno 

prireditev za vse dijake in dijakinje šole. V programu šolske prireditve (prireditev 

lahko vključuje tudi šolski ples), sodelujejo vsi v plesni tečaj vključeni dijaki in 

dijakinje vseh letnikov (1., 2., 3., 4., 5. letnik). Na prireditvi se izberejo plesalci in 

plesalke, ki bodo zastopali svojo šolo na zaključnem (državnem) ŠPF in sicer:  

- 1 ekipa 6 oseb, ki plešejo posamično hip hop, pop in latino in/ali 

- poljubno število plesnih parov v ST plesnih in/ali 

- poljubno število plesnih parov v LA plesnih in/ali 

- 1 ekipa šolske plesne produkcije  

 

• DRŽAVNI NIVO: Organizator državnega ŠPF je PZS v sodelovanju s članico PZS 

ali neposredno PZS, oz. v sodelovanju s SŠ. Odločitev o organizatorju ŠPF je v 

pristojnosti Izvršnega odbora Sekcije za plesno rekreacijo pri PZS. 

Sistem tekmovanj in tekmovalni plesi 

▪ Tekmovanja ŠPF za SŠ potekajo v enotni starostni kategoriji: D (1.–5. letnik) ne glede 

na letnico rojstva in trenutno starost nastopajočih. 

▪ Skupaj tekmujejo dekleta in fantje, ki nastopajo kot posamezniki v 3 tekmovalnih 

plesih (hip-hop, pop in latino) s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo. 

▪ Pri plesih v paru v ST plesih (počasni valček, fokstrot in tango) plesni pari (fant-dekle, 

lahko tudi dekle-dekle) tekmujejo s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo. 

▪ Pri plesih v paru v LA plesih (samba, cha-cha-cha in rokenrol) plesni pari (fant-dekle, 

lahko tudi dekle-dekle) tekmujejo s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo.  

▪ Samo v enem ali dveh plesih se ne  tekmuje (npr. dijak želi tekmovati samo v hip hopu 

in popu ali plesni par želi plesati samo v cha cha cha-ju in rokenrol-u), saj je seštevek 

vseh križev v predtekmovalnem krogu morebitna uvrstitev v nadaljni krog oziroma 

seštevek vseh treh plesov skupna ocena za mesto v finalnem delu.  

▪ Prepovedano je dodajanje plesnih korakov in plesnih kombinacij, ki niso v skladu s 

koreografijo. Plesne koreografije je prepovedano spreminjati.  



Katere so oblike tekmovanja in koliko tekmovalcev lahko prijavimo v projekt? 

▪ V šolski ekipi je lahko od 1 do 6 tekmovalcev, vendar lahko ekipa doseže najboljše 

rezultate samo, če je popolna (je sestavljena iz 6-ih tekmovalcev). Če je nepopolna, se 

vsako prazno mesto v ekipi točkuje z dvojnim številom točk zadnje uvrščenega 

tekmovalca na tekmovanju. Najboljša je tista ekipa, ki zbere najmanj točk, število 

doseženih točk ekipe je enako vsoti doseženih mest 6-ih tekmovalcev (ekipe) na 

tekmovanju. 

▪ Vsaka v projekt ŠPF prijavljena SŠ lahko na državno tekmovanje v plesih v paru v ST 

plesih prijavi poljubno število plesnih parov. To so lahko isti tekmovalci kot za ekipno 

tekmovanje (v plesih hip-hop, pop in latino) ali pa drugi. 

▪ Vsaka v projekt ŠPF prijavljena SŠ lahko na državno tekmovanje v plesih v paru v LA 

plesih prijavi poljubno število plesnih parov. To so lahko isti tekmovalci kot za ekipno 

tekmovanje (v plesih hip-hop, pop in latino) ali pa drugi. 

▪ Vsaka v projekt ŠPF prijavljena SŠ lahko na državno tekmovanje v disciplini šolska 

plesna produkcija (skupina) prijavi eno skupino (z naslovom plesne točke). V skupini 

so lahko isti tekmovalci kot za ekipno tekmovanje in/ali plese v paru ali pa drugi. 

 

Prijava na tekmovanje  

 

▪ Prijavo tekmovalcev na državno tekmovanje (ločeno za ekipe, pare in šolsko plesno 

produkcijo) boste izvedli preko spletne aplikacije ZAVODA ZA ŠPORT RS 

PLANICA. Spletno povezavo vam bomo posredovali vsaj 14 dni pred terminom 

državnega tekmovanja ŠPF.   

▪ Rok za prijavo tekmovalcev na državno tekmovanje je vsaj 7 dni pred datumom 

državnega tekmovanja zaradi izdelave urnika tekmovanja, štartnih list in ostalih 

opravil, zato morate na vaši šoli pravočasno izvesti izbirno šolsko tekmovanje. 

 

Pravila oblačenja na tekmah Šolskega plesnega festivala 

 

• Pri posameznih plesih so zaželene majice ŠPF, niso pa obvezne. Z enotnimi majicami 

projekta ŠPF želimo omogočiti vsem nastopajočim enakovreden izhodiščni položaj. 

• Pri plesih v paru so sledeča pravila oblačenja: plesalci so oblečeni v temne hlače in 

belo srajco (majico), plesalke so oblečene v krilo in svetel zgornji del – majico ali 

srajco. 

• Prepovedana so enotna oblačila in plesne obleke, ki jih uporabljajo registrirani 

tekmovalci PZS. Prepovedano je tudi nošenje oblačil, ki promovirajo katerikoli plesni 

klub in/ali društvo. Enotna oblačila z napisi SŠ so dovoljena – pravilo velja za 

disciplini posamezni plesi (hip hop, pop in latino) in šolska plesna produkcija. 

 

Posebno pravilo 

 

• Že registriranim tekmovalcem in tekmovalkam, ki tekmujejo v sistemu tekmovanj pri 

Plesni zvezi Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski rokenrol, 

moderni tekmovalni plesi), nastop na Šolskem plesnem festivalu NI DOVOLJEN, 

lahko pa sodelujejo pri vseh ostalih dejavnosti Šolskega plesnega festivala. 



• Kot že zapisano, ta omejitev ne velja za šolske plesne produkcije! Letošnja NOVOST 

je ta, da je v šolskih plesnih produkcijah dovoljeno nastopiti tudi dijakom in 

dijakinjam, ki so registrirani pri Plesni zvezi Slovenije s pravilom, da število 

registriranih v produkciji ne sme preseči polovice članov skupine. 

 

• POTEK TEKMOVANJ PROJEKTA ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL  

Ob pričetku šolskega leta 2021/2022 smo vsem slovenskim SŠ poslali vabilo k vključitvi v 

projekt, kateremu smo priložili prijavnico za sodelovanje, seznam strokovnega kadra, ki se 

stalno strokovno izpopolnjuje in krajši povzetek pravil ŠPF-ja. Vsem prijavljenim šolam smo 

na podlagi prejetih in potrjenih prijavnic poslali izvod naročenega plesnega gradiva na USB 

ključku. 

Ker se bliža čas, ko boste morali na šoli izpeljati šolsko tekmovanje, vam kot prilogo 

pošiljamo obrazec za naročilo bronastih Priznanj ŠPF, ki jih na šolskem nivoju podelite 

vsem udeležencem plesnega tečaja ŠPF ne glede na doseženo uvrstitev na izbirnem šolskem 

tekmovanju. Izpolnjen obrazec pošljite na mail spf@plesna-zveza.si , ali po pošti na naslov 

PZS, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana in po prejetju vam pošljemo želeno število diplom.  

Glede na pravila projekta bodo tekmovanja oz. izbori plesnih ekip, plesnih parov in šolskih 

plesnih produkcij potekali po sledečem postopku:  

 

1. ŠOLSKI PLESNI FESTIVALI 

 

▪ Šolsko tekmovanje v okviru Šolskega plesnega festivala organizirajo SŠ same – 

samostojno (šolski športni pedagog) ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (plesne 

šole, plesni klubi, učitelji Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev 

Slovenije,...). Tekmovanje se izvede v skladu s pravili ŠPF. Na šolskem izbirnem 

tekmovanju se v posamičnih plesih HIP HOP, POP in LATINO izmed vseh 

tekmovalcev izbere ekipo 6. tekmovalcev za enotno kategorijo D (1.–5. letnik SŠ). 

Tekmovalci iz te ekipe so s strani šole nominirani za nastop na državnem tekmovanju 

in zastopajo svojo SŠ.  

▪ Prav tako se na šolskem izbirnem tekmovanju pri plesih v paru v STANDARDNIH 

PLESIH (počasni valček, fokstrot in tango) izmed vseh tekmovalcev izbere poljubno 

število plesnih parov za enotno kategorijo D (1.–5. letnik SŠ). Izbrani tekmovalci 

so lahko isti kot za ekipno tekmovanje (v plesih hip-hop, pop in latino) ali pa drugi. 

Izbrani plesni pari so s strani šole nominirani za nastop na državnem tekmovanju. 

▪ Prav tako se na šolskem izbirnem tekmovanju pri plesih v paru v 

LATINSKOAMERIŠKIH PLESIH (samba, cha cha cha in rokenrol) izmed vseh 

tekmovalcev izbere poljubno število plesnih parov za enotno kategorijo D (1.–5. 

letnik SŠ). Izbrani tekmovalci so lahko isti kot za ekipno tekmovanje (v plesih hip-

hop, pop in latino) ali pa drugi. Izbrani plesni pari so s strani šole nominirani za nastop 

na državnem tekmovanju. 

▪ Na šolski prireditvi se določi tudi ŠOLSKO PLESNO PRODUKCIJO (SKUPINO), 

ki bo zastopala šolo na državnem tekmovanju. Izbrani tekmovalci v skupini so lahko 
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isti kot za ekipno tekmovanje (v plesih hip-hop, pop in latino), kot za plese v paru (v 

ST in LA plesih) ali pa drugi. 

▪ Šolsko plesno tekmovanje ocenjuje praviloma 3 članska strokovna komisije (določi jo 

izvajalec tekmovanja), ki deluje v skladu s pravili, ki veljajo za Šolski plesni festival. 

Predlagamo izbor sestave strokovne komisije: ravnatelj/ica, šolski športni pedagog, 

plesni učitelj, dijak/dijakinja šole, ki tekmuje v eni izmed tekmovalnih sekcij Plesne 

zveze Slovenije, zunanji plesni strokovnjak, po možnosti iz kraja, kjer se nahaja 

srednja šola. Članom strokovne komisije se na šolskem nivoju tekmovanja ŠPF potni 

stroški in sodniška taksa ne izplačajo. 

▪ Rezultate in ocene se zapisuje na posebne lističe, ki jih priskrbi izvajalec tekmovanja. 

Možno jih je dobiti pri plesnih organizacijah, s katerimi srednja šola sodeluje ali 

direktno pri Plesni zvezi Slovenije. Izračun rezultatov izvede plesni strokovnjak, ki je 

prisoten na tekmovanju. 

▪ Na šolskih tekmovanjih lahko člani strokovne komisije izbirajo (določajo) predpisano 

število tekmovalcev za uvrstitev v naslednji krog (do finala) tudi po varianti sistema 

»dotika« boljših tekmovalcev, s tem odpade uporaba štartnih številk, sodniških lističev 

in zbirnih tabel izračuna rezultatov.  

▪ Tekmovalci ne plačajo prijavnine oz. štartnine, spremljevalci in gledalci ne plačajo 

vstopnine, vendar pa si sami krijejo stroške prevoza udeležbe na tekmovanju. 

▪ Zmagovalca pri plesih hip hop, pop, latino se razglasi za »Naj plesalca-ko šole« za 

tekoče leto. Zmagovalni plesni par pa se razglasi za »Naj plesni par šole«.  

▪  Vsi sodelujoči na šolskem tekmovanju ŠPF prejmejo spominsko bronasto Priznanje 

(diplomo) Plesne zveze Slovenije.  

 
 

2. OBČINSKI PLESNI FESTIVALI 

 

▪ Izvedba občinskih tekmovanj ŠPF v tem šolskem letu ni predvidena v smislu 

kvalifikacij za nastop na področnih tekmovanjih, lahko pa so organizirana in so 

lokalnega značaja. Vsem udeležencem občinskih tekmovanj lahko PZS zagotovi 

bronasta Priznanja.  

 
 

3. PODROČNI PLESNI FESTIVALI 

 

▪ Izvedba področnih tekmovanj ŠPF v tem šolskem letu ni predvidena v smislu 

kvalifikacij za nastop na zaključnem državnem tekmovanju.   

 
 

4. DRŽAVNI (ZAKLJUČNI) PLESNI FESTIVAL  

 

• Državno tekmovanje ŠPF za ŠŠ bo organizirano v petek, 6. maja 2022.  

• Razpis državnega tekmovanja bo s strani PZS vsem prijavljenim ŠŠ posredovan po 

elektronski pošti vsaj 15 dni pred datumom tekmovanja, prav tako bo objavljen na 

spletni strani https://www.plesna-zveza.si/plr/podstrani/solski-plesni-festival 

• Državno tekmovanje sodi 5 plesnih sodnikov z veljavno sodniško licenco PZS. 

Sodnike določi PZS. Sodijo v skladu s pravili, ki veljajo za Šolski plesni festival. 
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Rezultate in ocene se zapisuje na posebne lističe, ki jih priskrbi PZS. Izračun 

rezultatov izvede računska služba PZS s svojo računalniško opremo.  

• Tekmovalci ne plačajo prijavnine oz. štartnine, spremljevalci in gledalci ne plačajo 

vstopnine, vendar pa si sami krijejo stroške prevoza udeležbe na tekmovanju. 

• Zmagovalca pri plesih hip hop, pop, latino se razglasi za »Naj plesalca-ko Slovenije« 

za tekoče leto. Razglasi se tudi ekipnega zmagovalca. Ta šola se razglasi za » Najbolj 

plesno SŠ v Sloveniji«.  Zmagovalni par pa se razglasi za »Naj plesni par Slovenije«.  

Zmagovalno šolsko plesno produkcijo se razglasi za »Naj šolsko plesno skupino v 

Sloveniji«. 

• Vsi tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo spominsko zlato Priznanje 

(diplomo) Plesne zveze Slovenije. Prvi trije posamezniki in prvi trije plesni pari 

prejmejo medalje ŠPF in pokale PZS. Prve tri najbolje uvrščene ekipe prejemejo 

medalje ŠPF, plakete ŠPF in pokale. Zmagovalna šolska plesna produkcija prejme 

pokal. 

 

Vsi predpisani obrazci, Pravila ŠPF, Navodila za izvedbo projekta, koledarji, razpisi, seznami 

šol in rezultati ter fotografije so, oziroma vam bodo na voljo na spletni strani 

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

 

Za morebitna dodatna pojasnila pokličite koordinatorico projekta Katjo Gabrijelčič 041/ 

66 70 88 ali v pisarno PZS na št. 01/430 22 84 ali pošljite el. sporočilo na: spf@plesna-

zveza.si .  

  

S plesnimi pozdravi,  

      

                  Dr. Meta Zagorc                Zoran Kljun 

Idejna vodja Šolskega plesnega festivala     Predsednik Sekcije za plesno rekreacijo 
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