
BLAŽ POCAJT 

»Ples je moje življenje. Že od vsega začetka hodiva po isti poti.« 

Od 10 leta starosti, ko se je prvič naučil plesnih korakov in kombinacij ter nastopil na 
prvi tekmi, je vedel, da bo športnemu plesu predan z dušo in telesom. V svoji 17-letni 
karieri športnega plesalca je zamenjal 4 plesalke, s katerimi je posegal po najvišjih 
uvrstitvah na tekmah doma in v tujini. Osvojil je naslove državnih prvakov v 
standardnih plesih in kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesov. Kot član 
slovenske reprezentance je s ponosom zastopal Slovenijo na uradnih prvenstvih in 
Slovenija je bila ponosna polfinalnih uvrstitev. V obdobju med 2002 in 2005 se je 
njegova pot menjavala na relaciji Ukrajina–Anglija, kjer je s tedanjo plesalko treniral 
pri najboljši trenerjih, ki nekaj veljajo v plesnem svetu. V Ukrajini je že tedaj pričel s 
poučevanjem plesnih parov in odplesal številne plesne šove. Leta 2005 je s 
soplesalko plesno pot nadaljeval v Združenih državah Amerike, kjer sta si prav tako 
priplesala številne naslove državnih in mednarodnih prvakov. V času plesanja v ZDA 
je leta 2006 v zvezdni državi Arizona prejel nagrado »People choice award« za 
najboljšega plesnega trenerja/koreografa in v številčni konkurenci plesnih trenerjev in 
učiteljev (preko 300), ki poučujejo v ZDA, bil po uspešnosti svojih varovancev 
uvrščen med najboljših 10 trenerjev. 

Svoj pečat je pustil tudi v številnih televizijskih oddajah (Slovenski magazin, EMA, 
Melodije Morja in Sonca ipd.), kot spremljevalni plesni par je sodeloval tudi 
z različnimi pop izvajalci in koreografiral scenske plesne nastope (Darja Švajger, 
Rebeka Dremelj, Nuška Drašček idr.). 

Tekmovalno kariero vrhunskega športnega plesalca je zaključil konec leta 2009 in se 
odločil za pot trenerja športnega plesa. V svoji 13-letni karieri plesnega trenerja je z 
varovanci dosegel večkratne naslove državnih prvakov v vseh treh disciplinah, kot 
tudi finalnih ter polfinalnih uvrstitev na uradnih prvenstvih in ostalih mednarodnih 
tekmah. Plesni pari, ki jih je poučeval, nekatere pa še poučuje, so člani slovenske 
plesne reprezentance, prejemniki številnih nagrad in/ali priznanj, ki jih vsako leto 
podeljujeta Plesna zveza Slovenije in občina Ljubljana. 

Poleg trenerskega dela v klubu skrbi za načrtovanje, vodenje in izvedbo številnih 
plesnih priprav z mednarodno udeležbo tudi preko 100 plesnih parov, na katerih 
strokovno znanje podaja cca. 20 vrhunskih pedagogov. V okviru mednarodne plesne 
zveze WDSF in Plesne zveze Slovenije organizirajo najodmevnejšo plesno prireditev 
pod nazivom » WDSF international LJUBLJANA OPEN«. Plesno tekmovanje je prava 
paša za oči, saj na dvodnevni prireditvi zapleše več kot 250 plesnih parov iz 15 
različnih držav, zato lahko rečejo, da pripravijo pravi plesni spektakel tako za 
gledalce kot tudi za nastopajoče.  

Preko Plesne zveze Slovenije je opravil strokovno usposabljanje za naziv trener 
športnega plesa in tudi zahtevne sodniške izpite in tako postal plesni sodnik z 
domačo in mednarodno WDSF licenco. Na mednarodni plesni zvezi WDSF je voden 
kot aktivni plesni sodnik za sojenje športnega plesa, plesa na vozičkih in show 
disciplin, katere tekme na povabilo tudi sodi. 


