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Zadeva: Prošnja za donatorstvo/sponzorstvo za svetovno prvenstvo skupino Frkljice 
 

 

Plesna pom pon dejavnost deluje na Škofljici že štirinajsto leto kot podsekcija Športnega društva. 

Prva plesna skupina se je društvu priključila oktobra 2001, v sistem tekmovanja pri panožni zvezi 

ZNPS pa so skupine vključene od sezone 2002/03. Danes je v plesni sekcije ŠD vključenih preko 

80 plesalk, in sicer v šestih plesnih tekmovalnih skupinah. Najmlajši plesalci so združeni v treh 

otroških skupinah, mlajša Cici frkljice ter starejši otroški skupini Mini frkljice ter Star frkljice. 

Sledita jima dve mladinski skupini, Junior frkljice ter Frkljice. Članska plesna skupina so Frklje. V 

rednem tekmovalnem delu plesne sekcije tako zajemamo plesalke od 1. razreda devetletke pa vse 

do 4. letnika fakultete.  

 

Dekleta trenirajo pom pon ples. To je tim. ples s cofi, ki prihaja iz Amerike in je nastal kot 

spodbujanje in popestritev košarkarskih in drugih moštvenih tekem. Naše plesne skupine se 

udeležujejo tekmovanj državnega prvenstva v Zvezi navijaških in pom pon skupin (ZNPS), 

tekmovanj Šolske košarkarske lige (ŠKL) ter pokalnih tekem doma in v tujini. Redno pa se uvrščajo 

tudi na EP v navijaštvu in pom ponu.  

 

Treningi potekajo trikrat tedensko po dve polni uri v plesni dvorani Škofljica. Pred tekmovanjem se 

skupine dobivajo tudi štirikrat do petkrat tedensko ter na dodatnih vikend treningih. Plesalke 

Frkljice zato pod mentorstvom Nastje Šturm vsakoletno vidno napredujejo.  

 

Rezultati plesne sezone 2014/15 za skupino Frkljice: 
 

 ŠKL CHEER OPEN 2014 - show pom mladinske skupine: 1. mesto Frkljice 

 ROM POM PON 2015 - jazz cheer mladinske skupine: 2. mesto Frkljice 

 LJUBLJANA OPEN 2015 
jazz cheer mladinski pari: 1. mesto par Centa/Mlakar (Frkljice) 

jazz cheer mladinske skupine: 1. mesto Frkljice 
freestyle cheer dance mladinske skupine: 3. mesto Frkljice 

 DP ŠOLSKIH CHEER SKUPIN 2015 - cheer dance mladinske skupine: 1. mesto Frkljice 

 FROGS CHEER CUP 2015 - mladinski jazz plesni pari: 2. mesto pom par Centa/Mlakar  

 DP SLOVENIJE IN HRVAŠKE 2015  
freestyle cheer mladinske skupine: 1. mesto Frkljice 

jazz cheer mladinske skupine: 1. mesto Frkljice 

jazz cheer mladinski pari: 1. mesto par Centa/Mlakar (Frkljice) 

 CHEER OPEN 2015 
jazz cheer mladinski pari: 2. mesto par Centa/Mlakar (Frkljice) 

jazz cheer mladinske skupine: 1. mesto Frkljice 

freestyle cheer dance mladinske skupine: 1. mesto Frkljice 

 EVROPSKO PRVENSTVO ZADAR 2015 
Junior cheer dance: 2. mesto Frkljice  

 

 

 

Tokrat se bo skupina Frkljice udeležila Svetovnega 

prvenstva v pon ponu in navijaštvu, ki bo potekalo 

od 20. do 22. 11. 2015, v Nemčiji, v Berlinu. 

 
 

http://www.frklje.com/


 

 

 

 

Vsekakor vsa tekmovanja, predvsem pa tekmovanja na evropskem nivoju doma ali v tujini, v veliki 

meri doprinesejo k plesnemu izpopolnjevanju, k pripadnosti skupini ter narodni zavednosti, saj 

dekleta tekmujejo pod slovensko zastavo. Prav gotovo pa bo to zanje zelo prijetna izkušnja, ki se je 

bodo spominjale celo življenje.  

 

Zato se v tem trenutku obračamo na Vas in Vas naprošamo za finančno ali kakršno koli materialno 

pomoč, da bomo lahko dostojno zastopali barve Škofljice in nenazadnje tudi državo Slovenijo. 

Skupine bi radi primerno oblekli, potreben je dokup cofov, sledili bodo dodatni treningi skupin in 

para. V zameno smo z našimi skupinami pripravljeni tudi zaplesati na kakšni vaši prireditvi.  

 

Z veseljem se bomo odzvali na razgovor glede kratkoročnega oz. dolgoročnega sodelovanja in 

veseli bomo vsakršne pomoči. Naš račun: SI56 9067 2000 0480 502, odprt pri Poštni banki 

Slovenije (PBS). 
 

 

V upanju na skorajšnji odgovor ali snidenje Vas lepo pozdravljamo. 
 

   
 

Predsednik ŠD Škofljica:                                                                                     Vodja plesne sekcije: 

Igor Zupančič                                                                                                              Irena Balažic                                                                                                                                                                                   
 

sdskofljica@gmail.com                                   

                                                                                                                            balazic.irena@siol.net 
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