Društva – klubi, člani Smučarske zveze Slovenije

Ljubljana, 20. avgust 2009

Zadeva: Modra kartica 2009/2010
Članska sezona Smučarske zveze Slovenije 2008/2009 se bo končala 30. septembra 2009. Zavarovanje, ugodnosti
in popusti Modre kartice 2008/2009 lahko člani koristijo do konca članske sezone.
Sezona 2009/2010 se bo začela 1. oktobra 2009 in bo trajala do 30. septembra 2010.
Skupščina Smučarske zveze Slovenije je 19. junija 2009 določila enotno članarino za sezono 2009/2010, tj. 25,00
EUR, ki je obvezna za vse člane društev – klubov, ki so člani Smučarske zveze Slovenije. S plačilom članarine pridobi
član malo Modro kartico.
Vrst Modrih kartic in z njimi povezanih zavarovanj nismo spreminjali. Zaradi povezave s ceno smo smiselno preimenovali
paketa velike Modre kartice.
Tudi v sezoni 2009/2010 morajo posamezni člani pridobiti veliko Modro kartico z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem
na potovanjih v tujini •paket 55• ali •paket 105•. Najmanj velika Modra kartica •paket 55• je obvezna za
vse tekmovalce v mladinski kategoriji in starejše ter trenerje, ki se bodo v sezoni 2009/2010 udeleževali mednarodnih
smučarskih tekmovanj pod okriljem FIS in IBU.
V prilogi najdete zloženko Modra kartica 2009/2010, ki jo bomo v začetku septembra po elektronski oz. klasični pošti
skupaj z evidenčnim listom poslali vašim članom, imetnikom Modre kartice iz sezone 2008/2009. Prilagamo tudi cenik
vseh storitev Modre kartice.
Društva – klubi boste lahko prijavljali svoje člane Smučarski zvezi Slovenije že od 3. septembra 2009 naprej in
sicer na dva načina:
1. Prek spletne aplikacije MARS, ki jo najdete na spletni strani »www.modrakartica.com«
Vstop v aplikacijo je mogoč z uporabniškim imenom in geslom.

za člane klubov.

Prosimo, da pregledate podatke imetnikov Modre kartice vašega društva – kluba v sezoni 2008/2009 in nam
sporočite mogoča neskladja z vašo evidenco.
Omogočena sta podaljšanje članstva za člane vašega društva – kluba, ki so imetniki Modre kartice, in vpis novega
člana za tiste, ki bodo prvič prek vaše organizacije postali člani Smučarske zveze Slovenije.
Če želite v mesecu septembru prijaviti svojega člana še za tekočo sezono (2008/2009), lahko to storite le s tiskano
prijavnico.
2. Na klasičen način, z individualno prijavnico. Kot prijavnico lahko uporabite evidenčni list, ki ga bo prejel
vaš član. Individualno prijavnico za člane društev – klubov najdete na spletni strani www.modrakartica.com
za
člane klubov. Evidenčni list za posameznega člana vam služi kot pomoč pri zbiranju podatkov. Po 3. septembru boste
za posameznega člana evidenčni list lahko natisnili tudi v spletni aplikaciji MARS.
Prilagamo izvod prijavnice. Če posamezniku podaljšujete članstvo, na prijavnico vpišite člansko številko Modre
kartice iz sezone 2008/2009.
Žigosano in od odgovorne osebe društva – kluba podpisano prijavnico pošljite na naslov:
Nova Orbita, d. o. o., Parmova 41, 1000 Ljubljana.
Članarino za vaše člane nakažite na TRR Smučarske zveze Slovenije: 05100-8000016385, sklic 00 03110,
ali jo plačajte z gotovino na blagajni SZS, Podutiška cesta 146, vsak dan med 10. in 15. uro.

Prijavo članov in nakazilo članarine izvedite hkrati.

Prijava članov društev – klubov je mogoča samo prek društva. Prijava na zunanjih prodajnih mestih
Modre kartice (Hervis, internetni nakup, sejmi, zloženka za zunanje člane …) za člane društev – klubov ni mogoča
oziroma ne zagotavlja statusa »član društva – kluba«, prav tako tudi ne nepodpisana in nežigosana prijavnica od
odgovorne osebe društva.
• Zaradi zahteve Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez moramo za vse tekmovalce pridobiti
enotno matično številko – EMŠO, zato je za tekmovalce ta podatek v prijavnici obvezen (aplikacija MARS ali
tiskana prijavnica, evidenčni list).
• Prosimo, da pridobite elektronske naslove tistih vaših članov, ki imajo e-naslove, in le-te vpišete na prijavnico.
• V spletni aplikaciji MARS preverite evidenčne podatke vašega društva – kluba. Posebno pozornost namenite
podatkom o delovanju društva – kluba v določeni panogi. Če boste članu označili panogo, ki je nimate registrirane
kot društvo – klub, član ne bo evidentiran za delovanje v tej panogi.
Če posameznik deluje v panogi ZUTS, ne pomeni, da tudi aktivno deluje v panogi, v kateri ima strokovno
usposobljenost (primer: član ima strokovno usposobljenost učitelj alpskega smučanja I, je član OO ZUTS in ne
deluje v panogi alpsko smučanje, zato mu označite samo panogo ZUTS).
Obvezno vpišite elektronski naslov osebe za stik vašega društva – kluba. Če ga le-ta oziroma društvo – klub nima,
vam ga lahko oblikuje Smučarska zveza Slovenije. Primer: vasklub@sloski.si. Zahtevo sporočite našemu sodelavcu
Alešu Zakšku po tel. št.: 01 513 68 19.
Če spreminjate statusne podatke o društvu (uradni naziv, uradni naslov, odgovorna oseba …), nam pošljite kopijo
odločbe upravne enote.
• Spletna aplikacija MARS omogoča izdajo izpisnice za posameznega člana vašega društva – kluba. Ko od člana
prejmete pisni zahtevek, mu lahko izdate izpisnico, katere kopijo bomo v elektronski obliki prejeli tudi na Smučarsko
zvezo Slovenije (tiskane izpisnice nam ni več treba pošiljati), članu pa boste izpisnico lahko izdali tudi v tiskani
obliki. Skladno s pravilnikom o registraciji tekmovalcev, ki je bil sprejet na seji izvršilnega odbora Smučarske zveze
Slovenije 29. januarja 2009, je naslednji prestopni rok od 10. do 30. aprila 2010. Bodite pozorni na določila, ki
opredeljujejo postopek prestopa tekmovalcev.

Obvestilo za osnovne organizacije ZUTS Slovenije in društva –
klube, v katerih deluje strokovno usposobljen kader s področja smučanja
Tudi v sezoni 2009/2010 bodo strokovno usposobljeni člani Smučarske zveze Slovenije s področja smučanja
prejeli enotno kartico za izkazovanje članstva v Smučarski zvezi Slovenije ter Združenju učiteljev in trenerjev
smučanja Slovenije.
Za izkazovanje strokovne usposobljenosti s področja smučanja mora biti posameznik član enega izmed OO ZUTS.
Smučarski zvezi Slovenije (Modra kartica) lahko strokovno usposobljen kader s področja smučanja prijavi vsako
društvo – klub, ki je član Smučarske zveze Slovenije. Za uveljavljanje strokovne usposobljenosti posameznika, ki ni
prijavljen prek enega izmed OO ZUTS, mora njegovo članstvo in izpolnjevanje pogojev potrditi eden izmed OO
ZUTS. Navodila za tako imenovano dvojno članstvo so v prilogi.
Za odgovore na mogoča vprašanja smo vam na voljo po tel. št.: 01 513 68 19 in e-naslovu: info@modrakartica.com.

Lep pozdrav
Matjaž Štibelj
vodja projekta Modra kartica

Priloge:
– zloženka Modra kartica
– cenik Modra kartica
– prijavnica za člane društev – klubov
– navodila »dvojno članstvo«
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