PLESNA ZVEZA SLOVENIJE,
Celovška cesta 25,
1000 LJUBLJANA

ZDRUŽENJE PLESNIH VADITELJEV,
UČITELJEV IN TRENERJEV SLOVENIJE,
P. P. 2507, 1001 LJUBLJANA

Datum: 20. 08. 2019

Zadeva: VABILO NA IZOBRAŽEVALNI LICENČNI SEMINAR ZA PODROČJE SLP
Vabimo vas na izobraževalni seminar s tematiko specialnega področja standardnih in
latinskoameriških plesov, ki velja kot licenčni za člane ZPVUTS. Tematika seminarja je namenjena
vaditeljem, učiteljem in trenerjem SLP, seminarja pa se lahko udeležijo tudi ostali člani ZPVUTS
(brezplačno) in strokovni delavci, ki delujejo v klubih, aktivnih članicah PZS (100 eur/osebo).
Tema seminarja: »Ko dva postaneta eno«
Kraj izvedbe: prostori Plesnega centra FENIKS, Vodovodna 25, 1000 Ljubljana
Dvodnevni seminar bo potekal po sledečem urniku:
Četrtek, 29.8.2019
do 11.00

Prihod

11.00 – 14.00

Partnering v standardnih plesih – Nataša Ambrož

14.00 – 16.00

pavza za kosilo

16.00 – 19.00

Partnering v latinskoameriških plesih – Sergej Milicija

Petek, 30.8.2019
do 11.00

Prihod

11.00 – 14.00

Partnering v standardnih plesih – Nataša Ambrož

14.00 – 16.00

pavza za kosilo

16.00 – 19.00

Partnering v latinskoameriških plesih – Sergej Milicija

Vsak dan bo 8 pedagoških ur interaktivnih lekcij. Tema je partnering v standardnih in latinskoameriških
plesih - ''Ko dva postaneta eno''. Delavnica bo posvečena analizi mehanizmov medsebojne komunikacije
med plesalcema, praktičnim vajam in metodološkim pristopom za razvoj partneringa pri plesalcih.
Udeležbo na seminarju priporočamo članom ZPVUTS za pridobitev (strokovnega dela) licence za
delo na plesnem področju za sezono 2020/2021, če si je ne nameravate pridobiti kasneje v času sezone
2019/20 do 15.6.2020 (glej priloženi dopis spodaj).
Pogoji udeležbe na licenčnih seminarjih ZPVUTS-PZS v letu 2019:
Upravni odbor ZPVUTS je na 7. seji 16.8.2019 odločil sledeče: Ker je leto 2019 jubilejno leto in sicer 65
let od ustanovitve takratnega Združenja plesnih učiteljev LP Slovenije, bo ZPVUTS v letu 2019 izvedlo 4
licenčne seminarje (s področja PLR, SLP, RNR in MTP) pod sledečimi pogoji udeležbe:
- za člane ZPVUTS je udeležba na licenčnih seminarjih brez plačila kotizacije,
- udeležba na seminarju je omogočena tudi strokovnim delavcem, ki delujejo v klubih, ki imajo status
aktivnih članic PZS v letu 2019 (katerih strokovni delavci niso včlanjeni v ZPVUTS) proti plačilu kotizacije
za udeležbo na seminarju v višini 100,00 €/osebo, strokovne delavce napotujejo na seminarje matični
klubi (glej prijavnico v prilogi),
- seminarji so zaprtega tipa, kar pomeni, da so namenjeni članom ZPVUTS in napotenim strokovnim
delavcem s strani klubov (članic PZS), zato udeležba na seminarjih osebam, ki delujejo izven sistema
ZPVUTS-PZS, ni možna.

Cena dvodnevnih predavanj in interaktivnih delavnic je 100 Eur po osebi (za tiste, ki jim stroška delavnice
ne krije ZPVUTS).
Delavnica je primerna tudi za aktivne tekmovalce, predvsem tiste, ki že učijo v klubih. Za njih je cena 50
EUR po osebi.
Prijavite se direktno na natasa.ambroz@siol.net .

Plesni pozdrav!

Rudi Kocbek
predsednik ZPVUTS

Zoran Kljun,
predsednik PZS

ZDRUŽENJE PLESNIH VADITELJEV, UČITELJEV IN
TRENERJEV SLOVENIJE
(Slovene Professional Dance Organization)
Member of WDC

___P. P. 2507, 1001 Ljubljana, tel.: ++386 8 205 2214, mobi: ++386 51 654 406, e-mail: info@zpvuts.si_

Datum: 20. 08. 2019

OBVESTILO VSEM ČLANOM ZPVUT SLOVENIJE
POMEMBNO!
Udeležba na razpisanem licenčnem seminarju šteje kot izpolnjen pogoj za umestitev na
Seznam strokovno usposobljenega kadra za delovanje na področju plesne dejavnosti, ki se
redno strokovno izpopolnjuje, seveda ob izpolnjevanju tudi ostalih kriterijev.
Obrazložitev:
Upravni odbor ZPVUTS vsako leto pred pričetkom novega šolskega leta izvede postopek
oblikovanja in sprejema Seznama plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev športnega plesa z
ustrezno stopnjo izobrazbe oz. strokovne usposobljenosti na področju plesne dejavnosti
(pridobljene po verificiranih programih Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport pri Vladi
Republike Slovenije), ki se redno strokovno izpopolnjuje. Pri oblikovanju seznama upošteva
sledeča izhodišča:
A. KRITERIJI za umestitev na seznam strokovnega kadra, ki se redno strokovno izpopolnjuje,
določeni s strani ZPVUTS in Plesne zveze Slovenije, ki jih mora izpolnjevati strokovni
delavec, so sledeči 4 (štirje):
1. Ustrezna strokovna usposobljenost - diploma za strokovni naziv 1., 2. ali 3. stopnje strokovne
usposobljenosti športne smeri (vaditelj plesa, učitelj plesa ali trener plesa), pridobljena z
dokončanjem usposabljanja po verificiranih Programih usposabljanja s strani SSŠRS, oziroma
ustrezna visokošolska izobrazba športne smeri - smer ples.
2. Redno članstvo v ZPVUTS - poravnana letna članarina.
3. Redne udeležbe na izobraževalnih licenčnih seminarjih ZPVUTS-PZS (STROKOVNI
POGOJI).
4. Delovanje v skladu s pravili ZPVUTS in določili Kodeksa etike in morale v plesu.
Opomba: strokovni delavec mora za umestitev na seznam izpolnjevati vse štiri (4) pogoje!
B. Izpolnjevanje STROKOVNIH POGOJEV:
Smatra se, da je strokovni delavec izpolnil strokovne pogoje za umestitev na Seznam
strokovnega kadra, ki se redno strokovno izpopolnjuje, če je v enoletnem obdobju (od 16. junija
preteklega leta do 15. junija tekočega leta), z osebno prisotnostjo izpolnil vsaj 1 (eno) od
sledečih možnosti:
a). Predavatelj ali udeleženec - slušatelj na izobraževalnih seminarjih svetovnih plesnih zvez
in/ali nacionalnih plesnih zvez, ki so članice svetovnih plesnih zvez (n.pr.: INTAKO Nemčija, OTAKO - Avstrija, Velika Britanija, ZDA...). O tem, kateri seminarji v tujini štejejo
za ustrezne, presoja in odloča upravni odbor ZPVUTS.

b). Predavatelj ali udeleženec - slušatelj na izobraževalnih seminarjih izobraževalnih inštitucij v
domovini s tematiko plesa in s plesom povezano strokovno tematiko. O tem, kateri seminarji
v domovini štejejo za ustrezne, presoja in odloča upravni odbor ZPVUTS.
c). Predavatelj na izobraževalnih seminarjih s tematiko plesa v okviru ZPVUTS in/ali PZS
(usposabljanje novega kadra, dopolnilno izobraževalni in licenčni seminarji).
d). Udeleženec - slušatelj vsaj na 1 (enem) izmed več razpisanimi strokovnimi seminarji
ZPVUTS-PZS, ki je bil objavljen kot licenčni v zadnjem enoletnem obdobju.
Kot dokazilo osebne prisotnosti strokovnega delavca na izobraževalnem licenčnem seminarju v
okviru ZPVUTS-PZS velja lastnoročni podpis na evidenčni listi udeležencev seminarja
ZPVUTS-PZS, ki služi kot dokument - dokazilo o udeležbi. Če se strokovni delavec udeleži
ustreznega strokovnega seminarja kot predavatelj ali slušatelj drugje, mora kot dokaz predložiti
izpolnjen obrazec »Izjava o udeležbi na izobraževalnem seminarju«, kamor vpiše zahtevane
podatke o seminarju in izpolnjenega skupaj z ustreznimi dokazili najkasneje do 20. junija
tekočega leta dostaviti na ZPVUTS. Če ustrezne dokumentacije ne dostavi, se smatra, da se v
obdobju zadnjega leta na seminarjih izven sistema ZPVUTS-PZS ni strokovno izpopolnjeval.
KAR POMENI:
Da boste morali strokovne pogoje pridobiti do 15.6.2020 - izpolnjevati boste morali vsaj eno
izmed zgoraj navedenih točk poglavja B: a)., b)., c), d).
Nov Seznam strokovnega kadra za naslednje šolsko leto bo oblikovan v avgustu 2020.
Nov seznam z veljavnostjo 01.09.2020 – 31.08.2021 bo objavljen na spletni strani PZS.
Za potrditev izpolnjenih strokovnih pogojev (poglavje B, točki a). in b).) boste morali predložiti
ustrezna pisna dokazila, sicer vas ne bomo mogli vnesti na Seznam strokovno usposobljenega
kadra za delovanje na področju plesne dejavnosti, ki se redno strokovno izpopolnjuje za sezono
2020/2021. (O tem, kateri seminarji v domovini in tujini štejejo za ustrezne, presoja in odloča
UO ZPVUTS.)
K dopisu prilagamo obrazec: IZJAVA O UDELEŽBI NA IZOBRAŽEVALNIH
SEMINARJIH, kamor boste vpisali svoje udeležbe na izobraževalnih seminarjih in
izpolnjenega najkasneje do 20.6.2020 dostavili na ZPVUTS. Če ga ne boste dostavili, bomo
smatrali, da se v obdobju zadnjega leta niste strokovno izpopolnjevali!
Dokazil, da ste izpolnili strokovne pogoje z udeležbo na razpisanih seminarjih v okviru
ZPVUTS-PZS (poglavje B, točki c). in d).) vam ni potrebno pošiljati, saj vodimo te podatke v
naših arhivih.
Za morebitne dodatne informacije pokličite v pisarno ZPVUTS, lahko tudi mene osebno.
Lep plesni dan vam želim!

Zoran Kljun,
Podpredsednik ZPVUTS

PZS, ZPVUTS
Obrazec: IZJAVA O UDELEŽBI NA IZOBRAŽEVALNIH SEMINARJIH
Ime in priimek člana ZPVUTS: _________________________________________________
IZJAVLJAM, da sem bil-a v času med 16.6.2019 in 15.6.2020 udeleženec sledečih strokovnih
izobraževalnih seminarjev s plesnega področja v DOMOVINI / TUJINI:
1.
Datum seminarja:___________________
Kraj seminarja:______________________________________________________________
Prireditelj seminarja:__________________________________________________________
Naziv seminarja:_____________________________________________________________
Število udeležencev:_________________
Bil-a sem (obkroži): a - predavatelj-ica,

b - slušatelj-ica

Stroški udeležbe:_____________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Datum seminarja:___________________
Kraj seminarja:_______________________________________________________________
Prireditelj seminarja:__________________________________________________________
Naziv seminarja:_____________________________________________________________
Število udeležencev:_________________
Bil-a sem (obkroži): a - predavatelj-ica,

b - slušatelj-ica

Stroški
udeležbe:__________________________________________________________________

V __________________________________
Dne:__________________

Podpis:______________________________

