Ljubljana, 20. avgust 2009

Navodila za uveljavljanje/potrjevanje »dvojnega članstva«
v Smučarski zvezi Slovenije
V spletni aplikaciji MARS je ažuren pregled članov Modre kartice za tekočo sezono in pretekle sezone. V sezoni
2009/2010 sta vpisovanje novih članov in podaljševanje članstva iz pretekle sezone za društva – klube, člane
Smučarske zveze Slovenije, posodobljena z novimi funkcijami.
V sezoni 2009/2010 bodo tudi člani Smučarske zveze Slovenije s strokovno usposobljenostjo s področja smučanja
(ZUTS-kadri) lahko včlanjeni v Smučarsko zvezo Slovenije (SZS), in sicer 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 …).
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.
Pomen terminov:
• 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 SZS – 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.
Potrjevanje strokovne usposobljenosti v OO ZUTS je mogoče na dva načina:
A) Klasični način – z evidenčnim listom ali s prijavnico
Posameznik evidenčni list (ali prijavnico), ki ga prejme prek elektronske ali navadne pošte, dopolni (izpolni) in ga izroči
v potrditev:
• primarnemu društvu – klubu
in
• sekundarnemu društvu – klubu (OO ZUTS).
Evidenčni list (prijavnica) je potrjen in veljaven, ko je podpisan in žigosan od odgovorne osebe v obeh klubih – društvih
(v primarnem in sekundarnem).
Potrjen evidenčni list (prijavnico) je treba po plačilu letne članarine skupaj z dokumentacijo (v skladu z navodili v tretjem
in četrtem odstavku) poslati na naslov:
Nova Orbita, d. o. o., Parmova 41, 1000 Ljubljana.

B) Prek spletne aplikacije MARS
1. Primarni klub se prijavi v spletno aplikacijo MARS na spletnem naslovu www.modrakartica.com/mars s svojim
uporabniškim imenom in z geslom.
2. V spletni aplikaciji MARS primarno društvo – klub prijavi svoje strokovno usposobljene člane, tako da ob levem robu
izbere možnost »VPIS NOVEGA ČLANA« ali »PODALJŠANJE ČLANSTEV«.

3. V polja vpiše ustrezne podatke za člana. Če mu označi tudi panogo ZUTS, se aktivirajo polja za izbiro strokovne
usposobljenosti (za vsako panogo posebej).

Če društvo – klub ni OO ZUTS, mu spletna aplikacija prek »pop-up« sporoči:

Po pritisku na gumb OK se aktivirajo možnosti za izbiro OO ZUTS in strokovne usposobljenosti člana.
Seznam OO ZUTS se pojavi ob pritisku na gumb »drop-down« v desnem robu.

Če primarno društvo – klub strokovno usposobljenemu posamezniku ne izbere OO ZUTS, ga aplikacija opomni na
obveznost izbire OO ZUTS:

V kolikor izbira OO ZUTS ni
narejena, tudi izbira strokovne
usposobljenosti ni možna!

4. Po uspešni prijavi posameznika bo pregled članov, ki ste jim vpisali dodatno članstvo v sekundarnem klubu, viden v
preglednici Dvojni člani.

5. Izbrana OO ZUTS (sekundarno društvo – klub) bo na vstopni strani v spletni aplikaciji MARS videla obvestilo
– zahtevke za potrditev dvojnega članstva:

Vsak dan se kreirajo tudi e-sporočila, ki posamezne OO ZUTS opozorijo, da je bil iz določenega (primarnega) društva
– kluba poslan zahtevek za potrditev članstva v njihovi OO ZUTS.
6. V interesu vseh je, da OO ZUTS zahtevek potrdi v čim krajšem roku, saj je ta potrditev eden izmed pogojev za izdajo
Modre kartice za člane ZUTS.
Po kliku na zgoraj označeno vrstico se odpre stran, na kateri je seznam zahtevkov za potrditev članstva. Potrditev
članstva se izvede s pritiskom na gumb POTRDI.

Če se OO ZUTS ne strinja s potrditvijo članstva določenega posameznika, ker ta ne izpolnjuje pogojev za članstvo,
lahko zahtevek zavrne s pritiskom na gumb ZAVRNI.
Če v 14 dneh OO ZUTS ne potrdi posameznega člana, se smatra zahtevek kot zavrnjen!
7. Vsako društvo – klub ima možnost pregleda potrjenih dvojnih članov iz svojega kluba – tudi tistih, ki so bili prijavljeni
prek evidenčnega lista ali prijavnice.

8. Posamezniku, čigar zahtevek ni bil potrjen v 14 dneh ali je bil celo zavrnjen, se izda Modra kartica brez fotografije
in navedene strokovne usposobljenosti. Posameznik lahko med sezono svoj status ZUTS pozneje uredi, vendar samo na
klasičen način, tj. prek prijavnice ali evidenčnega lista.

