POGOJI POSLOVANJA MODRE KARTICE
1. julij 2018

1 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Splošni pogoji poslovanja na spletni strani www.modrakartica.si so sestavljeni v skladu z Uradnim listom RS "4288. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)" ter na podlagi priporočil GZSGospodarske Zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. S spletno stranjo na katere del je
tudi spletni nakup in spletno plačevanje upravlja Smučarska zveza Slovenije.
Za včlanitev (naročilo in plačilo) oziroma oddajo prijave registracija ni potrebna oziroma mogoča.
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega »nakupovanja« (prijava za članstvo in plačilo
članarine) na www.modrakartica.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

2 TRANSPARENTNOST INFORMACIJ
(sestavljeno po povzetku zakonodaje)
Smučarska zveza Slovenije uporablja včlanjevalni portal na www.modrakartica.si in se zavezuje, da bo »kupcu«
(bodočemu članu) na le-tem vselej zagotovila naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v
razumljivem roku),
e) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in
stroške prevoza,
g) določen način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko
stane kupca vračilo artikla,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

3 PONUDBA
Ponudba na www.modrakartica.si se spreminja predvidoma pred pričetkom vsake sezone.
Cene se predstavljajo kot Redne cene, Akcijskih cen ni. Članstvo je predvideno s statutom Smučarske zveze
Slovenije in ni predmet popustov.
Redne cene so »maloprodajne cene,« ki jih določa Smučarska zveza Slovenije. Stroški pošiljanja so zajeti v ceni
vsake izmed predstavljenih Modrih kartic.

4 PLAČILNI POGOJI – NAČIN PLAČILA
Mogoči so naslednji načini plačila:
- z nakazilom na račun Smučarske zveze Slovenije po ponudbi/predračunu
- Posameznik s plačilom prek spleta ob uporabi kartic: Activa, Mastercard, Maestro, Visa in American
express

5 OPIS BLAGA
Modra kartica je članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije. Vrste Modre kartice se med seboj razlikujejo po
vsebini zavarovanja, ugodnostih in popustih pri smučarski zvezi Slovenije in njenih partnerjih.

6 POSTOPEK NAROČILA
Posameznik, ki se odloči za članstvo v Smučarski zvezi Slovenije mora oddati prijavo in izvesti plačilo članarine.
Prijava se odda prek spletnega obrazca na www.modrakartica.si -> naročilo in cenik, kjer se ob oddaji prijave
izbere tudi način plačila članarine.

7 VRAČILO BLAGA/STORITEV
Članarina ni storitev niti blago. Gre za izkazano prostovoljno željo po članstvu v organizaciji, Smučarski zvezi
Slovenije. Posameznik, ki se je po lastni presoji odločil, da želi iz katerega koli razloga pristopiti k članstvu v
Smučarski zvezi Slovenije in izpolni pogoje za članstvo v njej, postane član do izteka aktualne članske sezone.
Predčasna ukinitev članstva in/ali vračilo članarine na željo posameznika ni mogoča. Članstvo posamezniku
lahko predčasno preneha zgolj kot disciplinski ukrep, ki je bil sprejet in potrjen na ustreznih organih Smučarske
zveze Slovenije, v tem primeru se članarina posamezniku ne povrne.

8 PREKLIC NAROČILA
Posameznik lahko od pogodbe odstopi izključno pred realizacijo njegovega članstva, to je mogoče takrat, ko:
- Posameznik ne izpolni pogojev za članstvo – oddaja prijave
- Posameznik ne izpolni pogojev za članstvo – plačilo članarine
- Posameznik ne izpolni pogojev za članstvo – dokumentacija, ki jo morajo oddati učitelji, člani društev –
klubov (slika in diploma)
- Posameznik izpolnjuje pogoje za članstvo, vendar je pred realizacijo njegovega članstva prek e-pošte na
info@modrakartica.si izrazil željo, da se njegovo članstvo ne realizira. Članstva se običajno obdelujejo
vsak dan ob 8.00 uri zjutraj.

9 VARNOST
Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z
naročilom kupca.
Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih
podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne
kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim
organom.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih
podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev
plačevanje preko spleta. Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-naslov info@modrakartica.si ali
telefon 01/513-68-19.

10 ZASEBNOST, OSEBNI PODATKI
Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke obiskovalcev/uporabnikov/kupcev ter podatke o nakupnih
navadah kupcev obdeloval skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Več o tem, kako
skrbimo za varstvo osebnih podatkov, si lahko preberete s klikom na gumb Politika varstva osebnih podatkov, ki
se nahaja na dnu spletnih strani www.modrakartica.com in www.sloski.si, oziroma z neposrednim vpisom
spletnega
naslova
https://www.modrakartica.com/politika-varstva-osebnih-podatkov
ali
https://www.modrakartica.com/pic/SZS_politika_varstva_osebnih_podatkov_sistopis.pdf v vaš brskalnik.

11 SPLOŠNE DOLOČBE
11.1
Modra kartica Smučarske zveze Slovenije je članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije – Združenja
smučarskih panog v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost s področja alpskega smučanja, smučarskih
skokov, nordijske kombinacije, teka na smučeh, ki zajema tudi nordijsko rolkanje in rolanje ter nordijsko hojo in
tek, biatlona, prostega sloga, deskanja na snegu, telemark smučanja, smučanja invalidov, usposabljanja in
izpopolnjevanja smučarskih kadrov ter organiziranja na področju smučanja.

11.2
Redni člani Smučarske zveze Slovenije so društva – klubi.
Imetniki Modre kartice Smučarske zveze Slovenije so izredni člani Smučarske zveze Slovenije. Partnerji Modre
kartice omogočajo imetnikom Modre kartice zavarovanje, ugodnosti in popuste..
V izredno članstvo SZS se lahko vključi vsak zainteresiran posameznik (fizična oseba), ki izpolni pogoje za
članstvo Smučarske zveze Slovenije. Članstvo velja za tekočo sezono in preneha z veljavnostjo kartice.

11.3
Sezona Modre kartice se začne 1. julija tekočega leta in traja do 30. junija naslednjega leta.

11.4
S plačilom letne članarine postane posameznik imetnik Modre kartice Smučarske zveze Slovenije za tekočo
sezono (oziroma naslednjo, če je ta navedena na podpisanem prijavnem obrazcu, ki ga izda Smučarska zveza
Slovenije).

11.5
Imetnike Modre kartice Smučarske zveze Slovenije delimo v dve skupini, tj:
-

Zunanji člani, ki niso člani enega izmed društev – klubov, ki je član Smučarske zveze Slovenije.
Včlanjujejo se na zunanjih prodajnih mestih Modre kartice (spletni nakup, po pošti – pristopnica,
evidenčni list za zunanje člane).

-

Člani društev – klubov, ki so člani Smučarske zveze Slovenije. Včlanjevanje poteka prek društev –
klubov. Svoje člane društva – klubi prijavljajo na dva načina:
o prek spletne aplikacije MARS, v katero vstopajo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom,
ali
o s tiskano prijavnico, ki mora biti potrjena z žigom društva – kluba in podpisana od zastopnika
društva – kluba.

11.6
Člani društev – klubov lahko uresničujejo svoje interese v sistemu delovanja Smučarske zveze Slovenije le s
plačano članarino in z veljavno Modro kartico za tekočo sezono.

11.7
Letno članarino Smučarske zveze Slovenije določi skupščina Smučarske zveze Slovenije. S plačilom letne
članarine član pridobi malo Modro kartico. Z veliko Modro kartico Smučarska zveza Slovenije svojim članom
omogoča tudi zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco. Razlika med vrstami Modre kartice in
posameznimi paketi je v vrsti, višini in v obsegu zavarovalnega kritja zavarovanca, ter ugodnostih in popustih pri
Smučarski zvezi in njenih partnerjih, do katerih je posameznik upravičen.

11.8
Malo Modro kartico je med sezono mogoče nadgraditi v veliko Modro kartico. Možno je tudi nadgraditi veliko
Modro kartico paket 55 v veliko Modro kartico paket 65 oziroma paket 105 ali paket 220, ter veliko Modro
kartico paket 65 v veliko Modro kartico paket 105 ali pakt 220, itn.
Imetnik Modre kartice paket PLUS lahko nadgrajuje svojo Modro kartico znotraj posamezne sezone zgolj v višjo
Modro kartico paket PLUS, medtem, ko je nadgradnja Modre kartice brez paketa PLUS mogoča v kateri koli višji
paket Modre kartice.

11.9
Cene Modrih kartic so objavljene v dopisih društvom – klubom, članom društev – klubov in zunanjim članom in
na spletni strani www.modrakartica.si, kjer je objavljen cenik vseh storitev Modre kartice.

11.10
Zavarovanje, ugodnosti in popusti Modre kartice so za določeno sezono opredeljeni na spletni strani
www.modrakartica.si.

12 ČLANSTVO
12.1
Posameznik postane član Smučarske zveze Slovenije ob 00:00 po preteku 3 dni, od dneva plačila članarine
oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva – 24:00), vendar
ne prej kot ob 00:00 od datuma začetka sezone. Članstvo v sezoni preteče s koncem sezone.
Sezona se začne 1. julija vsakega leta in konča 30. junija naslednjega leta.

Veljavnost Modre kartice: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so
izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00
uri 1. 7. v letu in velja do 30. 06. naslednje leto do 24:00 ure (dan plačila +3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (6. 7. 2018) ob 17:00 uri. Začetek veljavnosti članstva in morebitnega
zavarovalnega jamstva nastopi v torek (10. 7. 2018) ob 0:00 uri.
Članske pravice in ugodnosti lahko uveljavlja le na kartici navedeni član. Modra kartica ni prenosljiva in velja
skupaj z osebnim dokumentom. Zloraba se kaznuje z odvzemom in s prenehanjem članstva.

12.2
Člani društev – klubov Smučarske zveze Slovenije, ki so člani ene izmed OO ZUTS in s kopijo diplome dokažejo
svojo strokovno usposobljenost na področju smučanja, lahko pridobijo Modro kartico Smučarske zveze
Slovenije, ki je hkrati identifikacijsko sredstvo Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (ZUTS
Slovenije).
Posamezniki s strokovno usposobljenostjo s področja smučanja (ZUTS kadri) so lahko včlanjeni v Smučarsko
zvezo Slovenije prek katerega koli društva – kluba, ki je član Smučarske zveze Slovenije, njihovo strokovno
usposobljenost pa potrdi ena izmed OO ZUTS Slovenije. Prijava strokovno usposobljenega kadra s področja
smučanja Smučarski zvezi Slovenije prek društva – kluba, ki ni OO ZUTS se imenuje dvojno članstvo.
Razlaga pojmov, ki zadevajo »dvojno članstvo«:
- 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.
V kolikor sekundarno društvo – klub v roku 14 dni od oddanega zahtevka prek spletne aplikacije MARS ne
potrdi članstva oziroma strokovne usposobljenosti posameznika, se smatra, da je zahtevek zavrnjen.
Član Smučarske zveze Slovenije lahko postane posameznik s plačano članarino Smučarske zveze Slovenije prek
vseh društev – klubov, ki so njeni člani. Vsakoletno licenco o strokovni usposobljenosti na področju smučanja
lahko posameznik pridobi le z udeležbe na licenčnih seminarjih, ki jih organizira ZUTS Slovenije, in s članstvom v
eni izmed OO ZUTS Slovenije.

12.3
Za člane društev – klubov velja 11. člen Statuta Smučarske zveze Slovenije, ki določa: »Član društva, ki je član
Smučarske zveze Slovenije, je lahko samo enkratni imetnik enotne članske izkaznice SZS – Modre kartice. Član v
posamezni sezoni ne more biti prijavljen SZS iz dveh ali več društev – klubov hkrati«.

12.4
Smučarska zveza Slovenije bo osebne podatke člana uporabljala za namene članskega razmerja in jih ne bo
posredovala tretjim osebam, razen partnerjem Modre kartice. Smučarska zveza Slovenije bo podatke
uporabljala in shranjevala skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Smučarska zveza Slovenije bo članom posredovala informacije prek svojih edicij, s klasično in elektronsko
pošto. Članom je omogočena odjava od prejemanja elektronskih informacij Smučarske zveze Slovenije. Član, ki
ne bo želel prejemati elektronske pošte, bo kljub odjavi prejemal elektronska sporočila z vsebino, namenjeno
njemu osebno (evidenčni list za podaljšanje članstva …).

13 ZAVAROVANJE, UGODNOSTI, POPUSTI
13.1
Član Smučarske zveze Slovenije je zavarovan za določeno vrsto zavarovanja in po pogojih, ki izhajajo iz
posamezne vrste Modre kartice Smučarske zveze Slovenije. Imetnike Modre kartice zavaruje zavarovalnica, ki
je navedena na Modri kartici, za tekočo sezono.

13.2
Splošni pogoji zavarovanja, obrazci za prijavo nezgod in nasveti ob nezgodah so dostopni na spletni strani:
www.modrakartica.si.
Ob upravičenem škodnem zahtevku, le-tega imetnik Modre kartice naslovi na naslov zavarovalnice, ki ga
zavaruje in ki je navedena na njegovi Modri kartici.

13.3
Ugodnosti in popusti, ki jih nudijo partnerji Modre kartice, so navedeni na spletni strani www.modrakartica.si.
Posebne akcije in popusti, ki niso predmet stalne ponudbe partnerjev, so objavljeni v rubriki »Novice« na
spletni strani: www.modrakartica.si. Informacije o dodatni ponudbi partnerjev imetnikom Modre kartice
Smučarska zveza Slovenije pred vsako novo akcijo sporoči po elektronski pošti vsem članom, katerih naslove
hrani v evidenci članov.

13.4
Popusti se ne seštevajo z drugimi popusti, ki jih nudijo partnerji Modre kartice.

13.5
Zavarovanje, ugodnosti in popuste, ki izhajajo iz Modre kartice Smučarske zveze Slovenije, lahko koristi le na
kartici navedeni član. Članske pravice so neprenosljive.

13.6
Imetnik Modre kartice lahko uveljavlja članske pravice (ugodnosti, popuste) na podlagi predložitve veljavne
Modre kartice in osebnega dokumenta, na katerem je fotografija.

14 IZDAJA IN VELJAVNOST MODRE KARTICE
14.0
Modra kartica se izda na podlagi pravilno in popolno izpolnjenega prijavnega obrazca ter plačila članarine.
Prijavo in plačilo članarine mora oseba ali v njenem imenu društvo – klub izvršiti istočasno.

14.1
Za prijavo članov društev – klubov se uporablja obrazec: »Prijavnica za člane društev – klubov« v tiskani obliki
ali v spletni aplikaciji. Prijavni obrazec za prijavo članov društev – klubov zahteva vpis večjega števila podatkov

kot »pristopnica« za zunanje člane. Evidenčni listi, ki jih prejmejo člani pred začetkom nove sezone, veljajo tudi
kot prijavni obrazci.
Pristopnico za posamezno sezono uporabljajo za vsakoletni pristop v Smučarsko zvezo Slovenije tisti, ki niso
člani enega izmed društev – klubov, ki so člani Smučarske zveze Slovenije. Tako pri klubskih kot pri zunanjih
članih ima evidenčni list vlogo prijavnega obrazca.

14.2
Strokovno usposobljena oseba s področja smučanja (član ZUTS Slovenije) mora pristopnici priložiti svojo
fotografijo in fotokopijo diplome o strokovni usposobljenosti. Fotografija člana mora biti na zadnji strani
opremljena z imenom in s priimkom. Če član ne poseduje diplome o strokovnosti, lahko v pisarni ZUTS zaprosi
za dvojnik na za to predvidenem obrazcu.
Diplome in fotografije (razen če želijo imeti na izkaznici novo) ni treba prilagati članom, katerim je bila izdana
Modra kartica z enako (želeno) strokovno usposobljenostjo ZUTS v sezonah od vključno 2006/2007 dalje ali pa
članska izkaznica ZUTS za sezono 2005/2006 – plastificirana s fotografijo.
Diplome prav tako ni potrebno prilagati članom ZUTS, ki so svojo strokovno usposobljenost povišali v sezonah
od vključno 2007/2008 dalje na smučarskih tečajih, ki jih je organiziral ZUTS Slovenije.

14.3
Kadar je oseba/društvo – klub plačala članarino Smučarske zveze Slovenije in ni istočasno oddala prijavnega
obrazca oziroma ne izpolnjuje vseh pogojev za izdajo Modre kartice (potrebna prijavnica, kopija diplome o
strokovni usposobljenosti in fotografija …), bo začetek veljavnosti Modre kartice vključno z zavarovanjem za to
osebo šele od 00:00 po preteku 3 dni od dneva, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice, oziroma
ko bo dospela vsa potrebna dokumentacija.

14.4
Če društvo – klub prijavi člane prek spletne aplikacije, se Modra kartica izda po plačilu ustreznega zneska za
člane, ki ustreza skupni vsoti cen naročenih Modrih kartic.
Če društvo – klub prijavi člane s tiskano prijavnico, se Modra kartica izda po plačilu ustreznega zneska za člane,
ki ustreza skupni vsoti cen naročenih Modrih kartic, katerih prijavnice so poslane v določenem paketu.

14.5
Če društvo – klub nakaže na transakcijski račun Smučarske zveze Slovenije članarino za svoje člane, vendar je
nakazana vsota manjša od obveznosti za prijavljene člane, bo Smučarska zveze Slovenije izdala Modre kartice
za člane tega društva – kluba s prednostjo osebam na podlagi naslednjih meril:
- VRSTA MODRE KARTICE – paketi velike Modre kartice imajo prednost pri obdelavi, saj vključujejo
zavarovanje na potovanjih v tujini. Nadaljnje prioritete se določi glede na:
o ZGODNEJŠI DATUM PRIJAVE prek spletne aplikacije oziroma dospetja tiskanih prijavnic;
o ABECEDNI VRSTNI RED (najprej glede na priimek in nato glede na ime) prijavljenih oseb,
začenši s prvo črko abecede.

14.6
Če Smučarska zveza Slovenije prejme plačilo članarine za določeno osebo, ki je izpolnila prijavni obrazec »za
člane društev – klubov«, ta pa ni potrjen z žigom in s podpisom odgovorne osebe društva – kluba, se tej osebi
izda Modra kartica za zunanje člane. Taka oseba v določeni sezoni, v kateri se prijavlja, ni vodena v evidenci
članstva določenega društva – kluba.

14.7
Če Smučarska zveza Slovenije prejme prijavo za članstvo za osebo z navedeno strokovno usposobljenostjo na
področju smučanja brez priložene zahtevane dokumentacije (kopija diplome, fotografija člana …), se osebi izda
Modra kartica brez navedene strokovne usposobljenosti.

14.8
Če strokovno usposobljena oseba na področju smučanja z že izdano Modro kartico za tekočo sezono pridobi
višjo stopnjo strokovne usposobljenosti, lahko proti plačilu izdelave duplikata zahteva izdelavo nove Modre
kartice z novo pridobljenim nazivom. Član naslovi pisni zahtevek s priloženo kopijo novo pridobljene diplome o
strokovni usposobljenosti na naslov: Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana ali na
info@modrakartica.si.

14.9
Če član izgubi Modro kartico ali mu je bila le-ta odtujena, lahko proti plačilu izdelave dupliekta na podlagi pisne
izjave zahteva dvojnik Modre kartice. Članu se v sezoni lahko izda samo en dvojnik Modre kartice.

15 PLAČILO MODRE KARTICE
15.1
Včlanitev in plačilo članarine Smučarske zveze Slovenije – Modre kartice – je za zunanje člane mogoče na
zunanjih prodajnih mestih:
- nekaterih partnerjih Smučarske zveze Slovenije – Modre kartice;
- na spletni strani www.modrakartica.si;
- na Smučarski zvezi Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana, vsak delavnik, od 10.00 do 15.00;
- s pristopnico, poslano na naslov Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana
IN HKRATNIM plačilom članarine na transakcijski račun Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000
Ljubljana, štev. TRR: SI56 3000 0000 8786 878, sklic SI00 03119
Plačilo članarine za člane društev – klubov je mogoče na blagajni Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta
146, 1000 Ljubljana ali na transakcijski račun Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana,
številka TRR: SI56 3000 0000 8786 878.

15.2
Vsakoletni cenik Modre kartice je priloga teh pogojev poslovanja.

Dr. Franci PETEK
direktor SZS

