
  

OBVESTILO SREDNJIM ŠOLAM  
 

 

Zadeva: Vabilo k sodelovanju v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL    
                                             
Skupaj zaplešimo v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, projektu, ki je namenjen vsem dijakom šole, 

ne glede na starost, spol ali plesno predznanje. V projekt, ki poteka v okviru Šolskih športnih 

tekmovanj Zavoda za šport RS Planica in Plesne zveze Slovenije, so vabljene vse slovenske srednje 

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

mladino, profesorje, zunanje strokovne sodelavce in ostale sodelujoče, saj vsako leto privabi preko 

5.000 plesočih. S projektom ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL želimo plesno kulturo, ki je del splošne 

razgledanosti, približati celotni populaciji mladih v šolah.  

 

V prilogi vam pošiljamo: 

- krajši povzetek Pravil šolskega plesnega festivala, 

- priporočilo za poučevanje plesa,  

- seznam strokovnega kadra Plesne zveze Slovenije, 

- PRIJAVNICO za sodelovanje v projektu ŠPF v letu 2018/19. 

 

 

Naprošamo vas, da sodelovanje v projektu sporočite v obliki izpolnjene in žigosane PRIJAVNICE za 

sodelovanje v projektu ŠPF v šolskem letu 2018/19 najkasneje do 31. 12. 2018 preko elektronske 

pošte info@plesna-zveza.si .  

 

V primeru, da želite prejeti DVD zapis aktualnih koreografij in CD zgoščenko vas prosimo, da to 

označite na Prijavnici za sodelovanje v projektu ŠPF. Učni material vam bomo poslali po pošti, skupaj z 

izdanim računom v višini 50,00 EUR. Na podlagi prispelih prijav bomo pripravili organizacijski načrt 

izpeljave projekta in poslali dodatna gradiva - Navodila za izvedbo projekta v sezoni 2018/19, vabilo 

na ŠPF izobraževalni seminar za športne pedagoge, strokovne delavce in vse tiste, ki sodelujejo v 

projektu ŠPF. 

 

Za informacije smo vam na voljo na tel. PZS: 01- 430 22 84, e-mail: info@plesna-zveza.si.  

 
 
S plesnimi pozdravi! 
 
 

                                                              

Gabrijel Gros                               Zoran Kljun                    Andrej Rebula 

Zavod za šport RS Planica         Predsednik PZS                   Predsednik sekcije PLR 
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PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška 25, 1000 LJUBLJANA 
info@plesna-zveza.si 
http://www.plesna-zveza.si/plesna-rekreacija/solski-plesni-festival-223712/ 

KRAJŠI POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA PLESNEGA FESTIVALA  

SREDNJE ŠOLE se za sodelovanje v projektu Šolski plesni festival prijavijo na Plesno zvezo Slovenije. 

Na prijavljeni srednji šoli se organizira 2 urni brezplačni (predstavitveni) plesni tečaj plesnih zvrsti 

(posamezni plesi in plesi v paru). Brezplačni predstavitveni tečaj organizira srednja šola s svojimi 

šolskimi pedagogi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, ki sodelujejo pri projektu Šolski plesni festival 

(plesne šole, plesni klubi, plesni učitelji in vaditelji…). Po izvedenem brezplačnem (predstavitvenem) 

plesnem tečaju se organizira nekaj urni plesni tečaj, na katerem zainteresirani vadijo in utrjujejo 

tekmovalne plese. 

Priporočamo, da so izvajalci strokovnega dela festivala (poučevanja plesa) šolski športni pedagogi na 

SŠ oziroma strokovni kader, evidentiran pri Plesni zvezi Slovenije in pri Združenju plesnih vaditeljev, 

učiteljev in trenerjev Slovenije, ki sme glede na stopnjo strokovne usposobljenosti poučevati ples 

samostojno ali pod mentorskim vodstvom plesnih učiteljev z licenco mentorja, ki jo podeljuje 

Združenje. 

Kasneje se na šoli organizira "Šolski plesni festival", ki je mišljen kot enkratna družabna prireditev za 

vse dijake šole. Sestavni del prireditve je plesno tekmovanje, na katerem dijaki tekmujejo v treh 

plesnih zvrsteh: hip-hop, pop in latino ter v plesih v paru: standardni in latinskoameriški plesi, 

predstavi pa se tudi šolska plesna produkcija. Po 6 finalistov (posamično in ekipno) in poljubno 

število plesnih parov ter ena šolska plesna produkcija se uvrstijo na višji področni nivo tekmovanja. 

Vsa tekmovanja višjega nivoja, razen državnega, se organizirajo na SŠ ali drugih prireditvenih 

prostorih, za katere se dogovorijo sodelujoče SŠ in izvajalci plesnih tečajev na teh SŠ, v sodelovanju s 

koordinatorjem projekta.  

Ob koncu tekmovanja se lahko organizira šolski ples, katerega sestavni del so tudi plesni nastopi 

dijakov, ki se že ukvarjajo s športnim plesom in so dijaki SŠ, ali nastopi drugih plesnih skupin, parov in 

posameznikov. Šolski ples je družabna prireditev namenjena vsem dijakom šole in predvsem 

druženju. 

Vse prireditve na šolskem nivoju (šolska tekmovanja) se morajo izvesti najkasneje do konca februarja 

2019, občinska tekmovanja do konca marca 2019, področna pa do konca marca 2019. Finalno državno 

tekmovanje bo izvedeno praviloma v četrtek, 09. maj 2019. Na tekmovanjih ne smejo nastopati 

dijaki, ki so registrirani pri kateri izmed tekmovalnih sekcij Plesne zveze Slovenije (standardni in 

latinskoameriški plesi, akrobatski rokenrol, moderni tekmovalni plesi).  

 

Vabimo vas, da spremljate spletno stran Šolskega plesnega festivala http://www.plesna–zveza.si/ , 

kjer so objavljeni dokumenti, obrazci, seznami, razpisi in ostale informacije projekta ŠPF . 

 

Prijavnica in ostali obrazci so vam na voljo na spletni strani http://www.plesna–zveza.si/ , ki nam 

jih lahko pošljete po pošti na naslov Plesna zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana ali po 

elektronski pošti info@plesna-zveza.si . Za vsa morebitna dodatna pojasnila pišite koordinatorki 

projekta Urški Pocajt na: info@plesna-zveza.si . 

 

Koordinatorka projekta ŠPF:        Vodja projekta ŠPF: 

Urška Pocajt, prof.             dr. Meta Zagorc  
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PRIJAVNICA  za sodelovanje v projektu ŠPF v šolskem letu 2018/19 

(Prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnete najkasneje do 31. 12. 2018 preko e pošte) 

 

Naziv SŠ:   _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Naslov SŠ:  _________________________________________________________________________________________________ 

 

Področna skupina (regija), v katero spada vaša šola (obkroži): 

 
I. skupina (MARIBOR, KOROŠKA,)  

II. skupina (LJUBLJANA z okolico, GORENJSKA, DOMŽALE)   

III. skupina (CELJE in VELENJE z okolico)   

IV. skupina (PODRAVJE, POMURJE)  

V. skupina (DOLENJSKA, POSAVJE, ZASAVJE, GROSUPLJE) 

VI.  skupina (GORIŠKA, OBALA, NOTRANJSKA) 

*opomba: v primeru premajhnega števila prijav SŠ na področje si pridržujemo pravico združevanja  

  
Ime in priimek kontaktne osebe na SŠ (navedite delo, ki ga opravlja): __________________________________  

 

Telefon: ______________________________ Fax: _____________________________  GSM: ____________________________ 

 

E-mail (pišite čitljivo): __________________________________________________________________________________________ 

 

Predvideno število zainteresiranih za sodelovanje v projektu na šolskem nivoju:   _______________________ 

 

Naziv plesne organizacije in ime/priimek plesnega pedagoga, ki bo vodil vaje: ____________________________ 

 

 
Naročamo DVD s plesnimi koreografijami in glasbo po ceni 50,00 EUR:        DA           NE  

 

 

V _______________________, dne _________________   Žig:                                      Podpis ravnatelja-ice



 


