
 

 

 

 
 
 
Spoštovana gospa ravnateljica, 
cenjeni mentorji, dragi dijaki in dijakinje !                                                                                     

Celje, december 2021 
 
PONUDBA ZA IZVEDBO PLESNIH VAJ  
za dijake in dijakinje zaključnih letnikov Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje                                                                                
 
Pred nami je novo šolsko leto in tudi letos bo nova generacija srednješolcev zapustila svoje šolske klopi. 
Ob njihovem vstopu v svet odraslih boste zanje organizirali slavnostni zaključek – MATURANTSKI PLES. 
Z željo, da bi jim slovo od šolskih dni ostalo v nepozabnem spominu smo v Plesnem valu skrbno pripravili 
ponudbo za izvedbo plesnega tečaja za Vaše dijake in dijakinje. 
 
Naša ponudba za izvedbo plesnega tečaja za maturante in maturantke Šolskega centra Celje  vključuje: 
 

- učenje svetovnega plesnega programa (standardni, latinsko-ameriški in moderni plesi) 
       in plesni program namenjen zaključni prireditvi (mazurka, četvorka in otvoritveni plesi) 

- minimalno 15 vaj po dve šolski uri v dogovorjenem terminu  

- število izvedenih vaj se po potrebi oz. na željo organizatorja lahko poveča brez dodatnih stroškov 

- minimalno tri skupne ponovitvene vaje – generalke,   
vključno z generalko v prostoru, kjer bo potekala prireditev  
in generalko z ansamblom na dan prireditve 

- vodenje otvoritve plesa in plesnega programa po protokolu, ki ga pripravi šola 

- animacija in vodenje polnočne četvorke 

- cena celotnih priprav na maturantski ples za dijake zaključnih letnikov ŠHVU Celje  je                                                               
30,00 € po osebi v kolikor za izvajanje plesnih vaj prostor zagotovimo mi 

- v primeru kombinacije parov maturantov iz različnih srednjih šol le-ti plačajo plesne vaje samo 
na šoli, ki jo obiskujejo. Maturantje plesne vaje plačajo torej le enkrat, udeležujejo pa se lahko 
vseh plesnih vaj – na vaši šoli in na šoli soplesalca/-ke.  

- dijakom nižjih letnikov vaše šole obisk plesnih vaj omogočimo BREZPLAČNO. Zagotoviti si morajo 
le kartico Plesnega vala, s katero jim bo omogočen vstop (cena kartice je 1,00€ po osebi).  

- Zunanjim soplesalcem pa za obisk plesnih vaj nudimo 50% popust in cena zanje znaša 15,00€. 
Pogoj za obisk plesnih vaj je sestava plesnih parov, kjer je vsaj eden izmed plesnih partnerjev 
maturant/-ka.   

- v primeru sestave plesnih parov v ožjem družinskem krogu (bratje, sestre) obema priznamo 50% 
družinski popust 

- ker želimo obisk plesnih vaj približati tudi dijakom iz socialno šibkejših družin ponujamo 
brezplačen obisk plesnih vaj dvema dijakoma v vsakem razredu na predlog oz. po dogovoru z 
razredniki 

- staršem maturantov bomo pred maturantskim plesom pripravili BREZPLAČNO vajo, na kateri se 
bodo lahko naučili plesnih korakov za ples s svojimi sinovi in hčerami 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Zakaj izbrati nas? 
 

- Vse naše plesne tečaje vodijo strokovno usposobljeni plesni strokovnjaki z licenco Plesne zveze 
Slovenije ( Združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije). Seznam strokovnega 
kadra si lahko ogledate na spletni strani PZS. 

- Smo nosilci naziva Dobra plesna šola, ki ga podeljuje Sekcija plesnih šol pri Gospodarski zbornici 
Slovenije in dokazuje našo strokovno in poslovno usposobljenost za vrhunski pouk plesa. 

- Ker že vrsto let delujemo v domačem lokalnem okolju in imamo zagotovo najdaljšo tradicijo 
vodenja plesnih vaj in maturantskih plesov v širši celjski okolici . 

- Ker Vam lahko ponudimo izvedbo plesnih vaj v naših prostorih v samem središču Celja v primeru 
zasedenosti vaših (razni šolski dogodki, ipd.) brez dodatnih stroškov, kar brez dvoma lahko 
pripomore k zanesljivosti in kontinuiteti izvajanja vaj (brez odpovedi). 

- Ker bodo imeli vaši dijaki možnost sodelovanja v projektu Celjski maturant 2022, ki ga že od leta 
2002 vsako leto zanje pripravljamo v Plesnem valu. 

- Ker Vam v primeru poslovnega sodelovanja Vam brezplačno ponudimo nastope naših plesalcev 
oz. plesnih skupin s katerimi lahko popestrite šolske prireditve. 
 

In še… 
Vsi zaposleni v šolah s katerimi poslovno sodelujemo imajo v šolskem letu  zagotovljen brezplačen obisk 
plesnega tečaja družabnih plesov  v želenem terminu in stopnji, pri vseh ostalih programih naše plesne 
šole pa lahko koristijo 50% popust. Na Vašo željo pa Vam lahko pripravimo plesni tečaj za zaključeno 
skupino šolskih pedagogov Vaše šole.  
Tudi letos že tradicionalno v okviru družinskih priprav na maturantski ples ponujamo dodatno ugodnost  
- 50% popust za starše maturantov pri obisku naših družabnih plesnih tečajev  v vseh terminih in 
stopnjah. 
Za vse dodatne informacije nas obiščite v prostorih naše plesne šole, nas pokličite na 041 383 508 ali 
nam pišite na info@plesnival.si. 
 
Predlagamo, da Vam na kratkem informativnem sestanku še podrobneje predstavimo našo ponudbo  
v celoti. 
 
V želji po uspešnem sodelovanju Vas najlepše pozdravljamo. 
Želimo Vam uspešno šolsko leto.                                                                            
 
Boštjan Špiljar 
vodja plesne šole   
 

 
 
 
 

 


