
 

 

 

 

 

 

                                         

    

 
ZDRUŽENJE PLESNIH VADITELJEV,      Datum: 07. 07. 2017 
UČITELJEV IN TRENERJEV SLOVENIJE 
in 
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE  
Sekcija za plesno rekreacijo    
 
 

VABILO 
 
 
- VSEM ČLANOM ZPVUTS – plesnim vaditeljem, učiteljem in trenerjem 
- VSEM PLESNIM KLUBOM – članom PZS 
 
 
 
Zadeva: Šolski plesni festival – natečaj za izbor plesnih koreografij za sezono 2017/18  
 
 
Ples kot športna vzgoja otrok, mladine je vključen med izbirne predmete v programu 
osnovnih šol, poleg tega pa je za osnovnošolsko in srednješolsko mladino že vrsto let 
organiziran Šolski plesni festival – posebna oblika tekmovanj, namenjena druženju mladih. 
Tekmovanja projekta Šolski plesni festival so tudi v letu 2016/17 potekala v okviru sistema 
Šolskih športnih tekmovanj, katerih organizator je Zavod za šport RS Planica in podpore 
Fundacije za šport. Vsako leto se v projekt ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL vključi preko  130 šol. 
 
V projektu ŠPF se vseskozi trudimo, da s primerno izbranimi plesnimi kombinacijami, 
ustreznimi metodami in oblikami dela šolskih mentorjev in ostalih zunanjih izvajalec 
mladostniki prijetno doživljajo svoje športno udejstvovanje, se psihično razbremenijo in 
sprostijo, hkrati pa si oblikujejo stališče in vrednotni odnos do športa kot kulturne sestavine 
človekovega življenja. 
 
ZPVUTS je kot nosilec strokovnega dela projekta določil festivalske (tekmovalne) plese s 
treh področij popularne plesne glasbe: Hip-Hop, Pop, Latino.  Da bo naš projekt čimbolj 
zanimiv in aktualen, moramo glasbo in koreografije za novo sezono izbrati in določiti na 
novo. Zato vas vabimo, da sodelujete pri natečaju za izbor plesnih koreografij za šolsko leto 
2017/18 projekta ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, saj le z raznolikim naborom koreografij lahko 
poskrbimo, da bo projekt ostal zanimiv za mladino, športne pedagoge, strokovne delavce in 
ostale, ki so tako ali drugače povezani s projektom.  
 
Člane ZPVUTS in ostale strokovne delavce v klubih, članicah PZS pozivamo, da 
pripravite variante koreografij po sistemu natečaja za koreografijo leta za štiri 
starostne skupine in za pet zvrsti plesa kot sledi: 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                                         

    

 

starostna kategorija OSNOVNA ŠOLA 

1. - 3. razred – (I. triada) 4. - 6. razred – (II. triada) 7. - 9. razred (III. triada) 

plesna zvrst HIP HOP 

plesna zvrst POP 
plesna zvrst LATINO 

plesna zvrst ST in LA PLESI 

starostna kategorija SREDNJA ŠOLA 
1.– 5. letnik 

plesna zvrst HIP HOP, POP, LATINO 
plesna zvrst ST in LA PLESI 

  
Dolžina koreografije naj ne bo krajša od 8 osmic, potem se lahko ponavlja, plesno ne sme biti 
prezahtevna. Zaželjeno je, da je koreografija sestavljena na besedilo glasbe, namenjena je 
za učenje večjih skupin, saj se na tekmovanjih ocenjuje posameznike, pleše jih več hkrati. 
Sestava koreografije naj bo takšna, da bodo plesoči pretežni del časa obrnjeni v isto 
smer (proti sodnikom). Izberite moderno glasbo, po možnosti naj bo v veliki večini 
slovenska (slovenski hip hop izvajalci, slovenski pop in latino glasbeniki), saj bodo 
imele primerne koreografije s slovenskimi skladbami prednost pred tujimi skladbami.  
 
Uvodni izbor koreografij bo v letošnjem letu potekal na podlagi predhodnega izbora 
poslanih video posnetkov plesnih koreografij. Posnetek plesne koreografije naj vsebuje 
napoved discipline (hip hop, pop, in/ali latino) skupaj z opredelitvijo starostne 
kategorije (I. triada, II. triada in/ali III. triada oz. SŠ). Koreografija naj bo prikazana oz. 
posneta tako, da je vsak korak jasno prikazan oz. demonstriran. Na podlagi poslanih 
video zapisov bo komisija za izbor koreografij pozvala tiste koreografe, ki so se na 
podlagi video izbora uvrstili v ožji izbor. 
 
Vabimo vse koreografe - vas, ki ste že sodelovali pri oblikovanju koreografij ŠPF in vas, ki 
boste prvikrat sestavljali koregrafije za projekt Šolski plesni festival, da nam najkasneje do 
petka, 28.08.2017 svoje plesne koreografije v obliki video zapisa v avi formatu pošljete po 
pošti na naslov PZS, Celovška 25, 1000 Ljubljana s pripisom »Natečaj za izbor plesnih 
koreografij 2017/18« in vašim naslovom na hrbtni strani ovojnice ali pošljete preko we 
tranferja na naš e-naslov info@plesna-zveza.si .  
 
Avtorji izbranih koreografij bodo s strani ZPVUTS / PZS nagrajeni.  
 
Le s skupnimi močmi in znanjem lahko ustvarjamo projekt, ki bo še nadalje zanimiv in 
všečen mladini, športnim pedagogom, strokovnim delavcem in ostalim, ki so tako ali 
drugače povezani s projektom ŠPF. 
 
S plesnimi pozdravi! 
 
 
Urška Marinko       Andrej Rebula   Zoran Kljun  
                    
Koordinatorica projekta ŠPF     Predsednik sekcije PLR  Predsednik ZPVUTS     
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