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SLOSKI Klub, članstvo v Smučarski

zvezi Slovenije, sezona 2022/2023

Spoštovani člani in članice Smučarske zveze Slovenije,

V novo člansko sezono 2022/2023 vstopamo odločni, da povečamo

popularnost in pripadnost smučarskih športov na lokalni in nacionalni ravni. S

prenovljenim modelom članstva in vsebinsko obogatenim  produktom

članstva. Sočasno se menja tudi ime Modra kartica. Članstvo v SZS se poslej

imenuje SLOSKI Klub. Ime SLOSKI Klub predstavlja skupnost, družino članov, ki

delujejo na področju smučarskega športa, imajo smučarski šport radi, v njem

uživajo in ga podpirajo.

V novi članski sezoni ukinjamo t.i. zunanje člane, torej člane SZS brez

predhodnega članstva v izbranem društvu oz. klubu, članu

SZS.  Predpogoj za včlanitev fizične osebe v SLOSKI Klub v sezoni

2022/2023 je predhodno članstvo v izbranem društvu oz. klubu, ki je

član SZS.

Poišči društvo/klub v svoji bližini!
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Društvom in klubom s svojimi člani sta na voljo dve vrsti članstva, odvisno od

stopnje vključenosti članov v delovanje SZS:

SLOSKI Klub AKTIVNI član:

Letna članarina: 25,00 EUR.

Fizična oseba, ki je včlanjena v društvo, ki je član SZS in ima

plačano članarino ter je s svojo dejavnostjo intenzivno vpeta

v trenažni in tekmovalni proces SZS. Med aktivne člane

spadajo tekmovalci, trenerji, sodniki, delegati in člani

ZUTS. Aktivni člani svojo članstvo v SLOSKI Klubu izkazujejo s

člansko izkaznico v obliki fizične kartice.

SLOSKI Klub PODPORNI član:

Letna članarina: 5,00 EUR.

Fizična oseba, ki je včlanjena v društvo, ki je član SZS in ima

plačano članarino in ni intenzivno vpeta v trenažni in

tekmovalni proces SZS. Med podporne člane spadajo

podporniki, starši in drugi člani, ki podpirajo

smučarske športe. Podporni člani svojo članstvo v SLOSKI

Klubu izkazujejo s člansko izkaznico v obliki virtualne

personalizirane QR-kode.

Cenik in veljavnost članstva v SLOSKI Klubu v sezoni 2022/2023

Članom SZS smo v sodelovanju z Zavarovalnico Generali pripravili

prenovljene pakete zavarovanj. Postani AKTIVNI ali PODPORNI član in si

izberi paket zavarovanj po svoji meri!

Izpostavljamo nekatere novosti:

Paketi zavarovanj za udeležence tekmovanj, ki jih nalagajo FIS in IBU

pravila: 

Za tekmovanja v Svetovnem pokalu predlagamo zavarovalni paket

z višjo skupno zavarovalno vsoto (ves svet, t.j. Paket 120 ali 220),

min. pogoj je zavarovalni paket 70 (asistenca tujina).

Za ostala mednarodna tekmovanja je min. pogoj zavarovalni paket

70.

Za tekmovanja le v Sloveniji se paketa zavarovanj za tujino ne

potrebuje.

Nov paket zavarovanja civilne odgovornosti smučarja (Paket 12, velja

tudi za smučišča v Italiji).

Člani SZS so zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih, kritje vključuje

vse športe.
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Ugodnosti

Izpostavljamo nekatere ugodnosti, ki jih lahko koristite le kot člani/članice

Smučarske zveze Slovenije:

Prenovljeni paketi zavarovanj Ugodnosti pri nakupu smučarskih

vozovnic

Ugodnosti pri nakupu vstopnic na

tekaške centre

Ugodnosti pri izbranih trgovinah

s športno opremo

Zavarovanja na potovanjih v tujini.

Nezgodno zavarovanje.

Covid-19 kritje.

Pravna pomoč zavarovancu.

Zavarovanje delegatov, sodnikov in učiteljev smučanja: Zavarovanje

splošne odgovornosti iz zavarovane dejavnosti zavarovanca v višini

zavarovalne vsote 1.000.000 EUR ob sočasnem pogoju, da ima

delodajalec zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti zavarovanca.

Zavarovane morajo biti torej tako fizične osebe, kot tudi društva oz. klubi,

preko katerih fizične osebe opravljajo dejavnost. Zaradi različnih pogojev

(zahtevane zavarovalne vsote glede na posamezna smučišča)

posamezniki sami uredijo morebitno povišanje zavarovalne vsote kot

dodatno storitev preko Zavarovalnice Generali.

Za funkcionarje in sodelavce, ki delujejo v Smučarski zvezi Slovenije in se

udeležujejo treningov, tekmovanj in potovanj v tujini, je obvezno članstvo v

SLOSKI Klub z zavarovalnim paketom, ki vključuje turistično zavarovanje na

potovanjih v tujini z asistenco (bivša Velika Modra kartica), torej paketi SLOSKI

AKTIVNI Paket 70, SLOSKI AKTIVNI Paket 80, SLOSKI AKTIVNI Paket 120

ali SLOSKI AKTIVNI Paket 220. Ti paketi omogočajo zdravstveno zavarovanje na

potovanjih v tujini, različni so glede na višino zavarovalnega kritja, katerega

izbere posameznik.

Za vse tekmovalce, trenerje, sodnike, tehnične delegate, funkcionarje in

sodelavce, ki se ne udeležujejo treningov, tekmovanj in potovanj v tujini v

okviru Smučarske zveze Slovenije, kot tudi za druge Aktivne člane SLOSLKI

Kluba, je obvezno članstvo SLOSKI Klub AKTIVNI član/članica.

https://sloski.si/sloski-klub-clanstvo/#


Ugodnosti pri turističnih

nastanitvah

Brezplačen ogled izbranih tekem

za Svetovni pokal v Sloveniji

Nabor članskih ugodnosti se bo

tekom članske sezone

dopolnjeval.

Vpisni postopek - včlanitev preko društva oz. kluba, člana SZS

Posameznik, ki želi postati član SZS in pridobiti člansko izkaznico SZS, naj

pogoje za članstvo v SZS izpolni v svojem društvu oz. klubu. Predpogoj za

včlanitev fizične osebe v SLOSKI Klub je predhodno članstvo v izbranem

društvu oz. klubu, ki je član SZS.

Aktivni člani svojo članstvo v SLOSKI Klubu izkazujejo s člansko izkaznico v

obliki fizične kartice.

Podporni člani svojo članstvo v SLOSKI Klubu izkazujejo s člansko izkaznico v

obliki virtualne personalizirane QR-kode.

Postanite član/članica največje smučarske družine, podpirajte in

uživajte!

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog
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