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PRISTOPNA IZJAVA 

 
 
Podpisani-a _______________________________________, rojen-a dne:_______________, 
 
v kraju: ______________________, stanujoč-a: ulica: ________________________________,  
 
hišna št.: _______, poštna št.: ___________, kraj: ___________________________________,  
 
EMŠO: ____________________, davčna št.: _______________, GSM: _________________,  
 
tel. št.:  __________________, el. pošta: __________________________________ izjavljam,  
 
da se želim včlaniti v ZPVUTS s sledečim statusom članstva: 
(obkroži črko pred statusom) 

 
a) Status rednega člana ZPVUTS (plesni vaditelj, učitelj, trener) 

Izjavljam, da v članstvo ZPVUTS pristopam prostovoljno. S podpisom Pristopne izjave potrjujem, da se 
strinjam s Statutom ZPVUT Slovenije in se obvežem delovati skladno s Statutom ZPVUTS ter z ostalimi 
akti in pravilniki ZPVUTS ter sklepi organov ZPVUTS. Kot član ZPVUTS se bom permanentno dopolnilno 
izobraževal-a na licenčnih in ostalih strokovnih seminarjih v okviru ZPVUTS ter kot plesni pedagog 
deloval-a v skladu s Kodeksom etike in morale v plesu. 

(Vlogi prilagam kopije dokumentov o plesni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti na področju plesne 
dejavnosti.) 

 
b) Status profesionalnega tekmovalca  

Izjavljam, da v članstvo ZPVUTS pristopam prostovoljno. S podpisom Pristopne izjave potrjujem, da se 
strinjam s Statutom ZPVUT Slovenije in se obvežem delovati skladno s Statutom ZPVUTS ter z ostalimi 
akti in pravilniki ZPVUTS, sklepi organov ZPVUTS ter pravili sistema profesionalnih plesnih tekmovanj. 

(Vlogi prilagam dokazila o aktivni tekmovalni karieri in izjavo, da prestopam med profesionalne 
tekmovalce in da bom nastopil-a v sistemu profesionalnih plesnih tekmovanj najkasneje v roku 9. 
mesecev od včlanitve v ZPVUTS.) 

 
c) Status profesionalnega sodnika 

Izjavljam, da v članstvo ZPVUTS pristopam prostovoljno. S podpisom Pristopne izjave potrjujem, da se 
strinjam s Statutom ZPVUT Slovenije in se obvežem delovati skladno s Statutom ZPVUTS ter z ostalimi 
akti in pravilniki ZPVUTS, sklepi organov ZPVUTS ter pravili stroke sojenja plesnih tekmovanj.  

(Vlogi prilagam kopije dokumentov o strokovni usposobljenosti na področju sojenja plesnih tekmovanj in 
izjavo, da želim soditi plesna tekmovanja profesionalnih tekmovalcev.) 
 
 
 

V kraju: _____________________________                    Podpis: 
 
Dne: ____________________       _______________________ 
 


