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Ljubljana, 24. 6. 2022

Spoštovana društva – klubi in strokovno usposobljen kader,

v nadaljevanju vam tudi za letošnjo sezono predstavljamo ponudbo za zavarovanje odgovornosti 
trenerjev in učiteljev smučanja, ki pristopijo k zavarovanju. Zavarovanje je namenjeno vsem 
posameznikom, ki imajo urejeno članstvo v Smučarski zvezi Slovenije, na svoji aktualni članski 
izkaznici SLOSKI Kluba pa izkazujejo strokovno usposobljenost s področja smučanja.

Vljudno vas naprošamo, da dokument v celoti in skrbno preberete, saj ponujeno zavarovanje prinaša 
dodatno razbremenitev v smislu morebitnih škodnih primerov, ki lahko nastanejo ob poučevanju 
katere koli izmed pojavnih oblik smučanja.

Zavarovanje smo pripravili skupaj z zavarovalnico Generali, letna premija ostaja 12,00 EUR. 
Odgovornosti trenerja ali učitelja smučanja ni zavarovana prek članstva v SLOSKI Klub-u in glede 
na izjemno ugodno ceno zavarovanja v ponudbi, Vas pozivamo, da zavarovanje sklenete. Navedeno 
storite (prijava in plačilo) pravočasno oziroma ČIM PREJ! Prek članstva v SLOSKI Klub-u ste 
namreč lahko zavarovani (Zavarovanje civilne odgovornosti) le za primer, ko škodo povzročite v 
svojem vsakdanjem življenju (t.j. v prostem času), ne pa v primeru škod, ki izvirajo iz 
opravljanja vašega poklica oz. dejavnosti.

Priložnost, da zavarujete sebe oz. svoje premoženje, ko bi sicer lahko šlo za poplačilo škode za 
katero lahko po zakonu odgovarjate, je torej pred vami in je zelo ugodna!

VRSTA ZAVAROVANJA: zavarovanje Odgovornosti trenerja ali učitelja smučanja. Zavarovana je 
odgovornost posameznika kot učitelja/trenerja pojavne oblike smučanja (panoge) za katero 
posameznik izkazuje strokovno usposobljenost, in sicer za dejanja v učnem in/ali trenažnem 
procesu.

ZAVAROVANEC: strokovno usposobljeni posameznik, ki na aktualni članski izkaznici SLOSKI 
Klub-a izkazuje strokovno usposobljenost in pristopi k letnemu zavarovanju. Posameznik ima lahko 
strokovno usposobljenost s področja različnih pojavnih oblik smučanja (disciplin), zato bo v tem 
primeru zavarovan za opravljanje dejavnosti s področja vseh, za katere izkazuje strokovno 
usposobljenost na aktualni članski izkaznici SLOSKI Kluba.

ZAVAROVANA DEJAVNOST: odgovornost trenerja ali učitelja pojavne oblike smučanja s področja 
katere ima strokovno usposobljenost in v sklopu katere opravlja dejavnost poučevanja/treniranja.

Kaj zavarovanje nudi?
• v prvi vrsti obrambo zavarovanca pred neutmeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki 

oškodovancev, zaradi česar zavarovanec nima stroškov s pravnim zastopanjem
• v primeru ugotovljene civilno pravne odškodninske odgovornosti zavarovanca pa zavarovalnica 

oškodovani tretji osebi v imenu zavarovanca nadomesti škodo, in sicer v obsegu dogovorjenega 
zavarovalnega kritja.



• o dogodku čim prej obvestiti zavarovalnico
• zavarovalnici prepustiti obravnavo morebitnega odškodninskega zahtevka, ki ga postavi 

oškodovanec, zlasti če se oškodovanec z zahtevkom obrne direktno na zavarovanca
• nikakor ne sami obravnavati zahtevka, zlasti pa ne zahtevka in s tem odškodninske odgovornosti 

pripoznati
• domnevnega oškodovanca napotiti na zavarovalnico

Prijava/naročilo
Prijavo/naročilo zavarovanja poklicne odgovornosti lahko oddate vsa društva – klubi Smučarske 
zveze Slovenije za ves svoj strokovno usposobljen kader s področja smučanja:
1.) SOČASNO OB NAROČILU POSAMEZNIKOVE ČLANSKE IZKAZNICE SLOSKI KLUB-A z 
navedeno strokovno usposobljenostjo;
2.) ALI NAKNADNO, PO IZDAJI LE-TE.

Prijave oddajte prek spletne aplikacije MARS!
Postopek prijave:
1.) OB NAROČILU POSAMEZNIKOVE članske izkaznice SLOSKI Klub-a z navedeno strokovno 
usposobljenostjo: vstop v spletno aplikacijo MARS z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom 
→ klik na PODALJŠANJE ČLANSTVA ali VPIS NOVEGA ČLANA → posamezniku kateremu 
naročate člansko izkaznico SLOSKI Klub-a z navedeno strokovno usposobljenostjo S KLJUKICO 
označite (POD PREDELOM, KJER SE OZNAČUJE POSAMEZNIKOVA PANOGA) »NAROČILO 
ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI«.

2.) PO IZDAJI POSAMEZNIKOVE članske izkaznice SLOSKI Klub-a z navedeno strokovno 
usposobljenostjo: vstop v spletno aplikacijo MARS z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom 
→ klik na PREGLED ČLANOV KLUBA → strokovno usposobljenemu posamezniku kateremu želite 
urediti zavarovanje (posameznik ima urejeno aktualno člansko izkaznico SLOSKI Klub-a) v desnem 
robu kliknite krogec zelene barve z belim znakom+ «» (znak desno od ikone FIS):

PLAČILO: Po oddaji naročila imate v spletni aplikaciji MARS, v pregledu obveznosti, vpogled v končni 
strošek skupnih dnevnih naročil, kjer so zajeta tudi naročila zavarovanja poklicne odgovornosti. 
Ustrezen znesek plačajte skladno s podatki navedenimi v položnici posameznega naročila.

ZAČETEK ZAVAROVANJA

TRAJANJE ZAVAROVANJA
OBMOČJE KRITJA
ZAVAROVALNA VSOTA
JURISDIKCIJA
ZAVAROVALNI POGOJI
SAMOPRIDRŽAJ
CENA/PREMIJA 

po preteku treh dni od dneva poslane prijave in plačila (vzame se 
konec dneva), vendar ne prej kot 1. 7. 2022

do 30. 6. 2023 ob 24.00 h

Cel svet brez ZDA in Kanade

100.000,00 EUR v 2x letnem agregatu

Pravo in sodišča Republike Slovenije

01-ODG-GCC-01/20

10 % oziroma minimalno 35,00 EUR

12,00 EUR na zavarovanca za zavarovalno obdobje, ne glede na 
čas pristopa; premija vključuje tudi 8,5 % davek (DPZP)

sloski.si

Kaj storiti ob morebitnem škodnem dogodku


