Ljubljana, 25. avgust 2009

Spoštovani član Smučarske zveze Slovenije!
Poleti razmišljamo o zimi. Delujemo za slovensko smučanje, katerega pomemben del ste tudi vi. Z vašo Modro kartico ste
do 30. septembra 2009 zavarovani in lahko koristite ugodnosti pri naših partnerjih.
Vabimo vas, da podaljšate svoje članstvo. Sezona 2009/2010 se bo začela 1. oktobra 2009. Vaša nova Modra kartica
bo veljala do 30. septembra 2010.
Vrst Modrih kartic in z njimi povezanih zavarovanj nismo spreminjali. Zaradi povezave s ceno smo smiselno preimenovali
paketa velike Modre kartice.
Informacije o Modri kartici 2009/2010 najdete v priloženi zloženki, pogoji poslovanja pa so vam na voljo na spletni
strani: www.modrakartica.com.
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.
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.
Prijava članov društev – klubov je mogoča samo prek društva - kluba. 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. Član v posamezni sezoni ne more biti prijavljen pri SZS iz dveh ali več društev hkrati.
Prilagamo evidenčni list z vašimi osebni podatki. Prosimo, da jih skrbno pregledate in mogoče spremembe in/ali manjkajoče
podatke vpišete v ustrezno polje.

Ne pozabite preveriti oziroma navesti svojega e-poštnega naslova.

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/evidenčnem listu obvezen.
Evidenčni list oddajte v postopek prijave za sezono 2009/2010 odgovorni osebi v vašem društvu – klubu oziroma sledite
njihovemu navodilu.
Modro kartico boste prejeli po pošti v nekaj dneh po prejemu prijave in plačilu članarine Smučarski zvezi Slovenije, vendar
ne prej kot pred začetkom sezone 2009/2010, tj. 1. oktobra 2009.

Obvestilo za strokovno usposobljen kader s področja smučanja – člane OO ZUTS Slovenije.
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 ene izmed OO ZUTS.

V sezoni 2009/2010 bodo tudi člani Smučarske zveze Slovenije s strokovno usposobljenostjo s
področja smučanja (ZUTS-kadri) lahko včlanjeni v Smučarsko zvezo Slovenije prek katerega koli
društva – kluba, ki je član Smučarske zveze Slovenije, njihovo strokovno usposobljenost pa bo
potrdila ena izmed OO ZUTS Slovenije, pri kateri bodo izpolnili članske pogoje (plačana letna
članarina v OO ZUTS, udeležba na obveznih usposabljanjih …).
Uvajamo nove pojme:
• Dvojno članstvo je evidentiranje posameznika v Smučarski zvezi Slovenije v dveh društvih – klubih v isti sezoni, tj.
s prijavo prek primarnega društva – kluba in potrditvijo članstva v sekundarnem društvu – klubu. Dvojni član prejme
samo eno Modro kartico, na kateri pa sta napisana oba kluba.
• Primarno društvo – klub je tista organizacija, v kateri posameznik aktivno deluje. Primarno društvo – klub svojega
člana vključi v članstvo v Smučarski zvezi Slovenije – Modri kartici.
• Sekundarno društvo – klub je OO ZUTS Slovenije (osnovna organizacija ZUTS), ki potrjuje članstvo v OO ZUTS
za tiste svoje člane, ki so že člani v katerem izmed primarnih klubov.
Postopek in zahtevana dokumentacija sta za člane, ki jih Smučarski zvezi Slovenije prijavlja OO ZUTS, enaka kot v
preteklosti (posameznikovo primarno društvo – klub je namreč OO ZUTS).
Postopek za prijavo posameznikov v članstvo Smučarske zveze Slovenije – Modra kartica z veljavno strokovno
usposobljenostjo s področja smučanja, ki primarno delujejo v društvu – klubu, ki ni član ZUTS Slovenije, je v sezoni
2009/2010 dvostopenjski:
1. Primarno društvo – klub prijavi posameznika Smučarski zvezi Slovenije.
2. Sekundarno društvo – klub potrdi njegovo strokovno usposobljenost in članstvo v OO ZUTS.
Navodila za uveljavljanje tako imenovanega dvojnega članstvo najdete na spletni strani:
www.modrakartica.com
za člane društev.
Član ZUTS, kateremu v preteklih sezonah še ni bila izdana Modra kartica ZUTS s fotografijo in strokovno
usposobljenostjo, mora pristopnici priložiti svojo fotografijo in fotokopijo diplome o strokovni usposobljenosti. Če član
diplome o strokovnosti ne poseduje, lahko v pisarni ZUTS zaprosi za duplikat na za to predvidenem obrazcu.
Fotokopije diplome ni treba priložiti članom, ki so strokovno usposobljenost pridobili oz. povišali v sezoni 2007/2008
ali 2008/2009 na smučarskih tečajih, ki jih je organiziral ZUTS Slovenije.
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
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