SLOVENSKA VETERANSKA AVTO MOTO ZVEZA
SVAMZ, Vransko 031/A, 3305 Vransko, tel.: 03/70 55 066, fax: 03/ 70 55 067 mob.: 051 30 55 96

www.svamz.com, info@svamz.com
Društvo v javnem interesu na področju kulture :: Največji premični muzej v Sloveniji
Members of FIVA
Representatives of CTIF for History, Museums and Documentation (Mednarodna gasilska zveza)
Members of ICOM and TICCIH

VLOGA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
SVAMZ ZA STARODOBNA VOZILA
( Izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami )

IŠt.vpisa:

A

M

Podatki o lastniku vozila (velike tiskane črke):
I Ime:

I Priimek:

ITelefon:

I Ulica:

IPošta:

I Kraj:
Elektronski naslov:

I Zaposlitev; sem v/na/kot:*
I
I Davčna številka:

ISem že član SVAMZ, številka izkaznice:

I Sem član pričlanjenega
kluba v SVAMZ:
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POROČILO IN ZAPISNIK O OCENI STARODOBNEGA VOZILA:

 moped - dvokolo  moped – trikolo  motorno kolo  motorno kolo z bočno prikolico  trikolo 
štirikolo
 osebni avtomobil
nadgradnje (obkroži): limuzina; vozilo z dvižnimi vrati zadaj; karavan; kupe; kabriolet; večnamensko vozilo; bivalno
vozilo; reševalno vozilo; pogrebno vozilo; neprebojno; vozilo za posebne namene;
________________________________________________________________________________
 avtobus
nadgradnje (obkroži): enonivojski; dvonivojski; zgibni enonivojski; zgibni dvonivojski; bivalno vozilo;
________________________________________________________________________________
 tovorno vozilo
nadgradnje (obkroži): brez nadgradnje; keson; furgon; sedlasti vlačilec; specialni vlačilec; bivalno vozilo; vozilo za
posebne namene; ____________________________________________________
 traktor
 drugo: ________________________________________________________________________

I Znamka:
I Komercialna oznaka:
I Država izvora vozila (današnje ime):
I Identifikacijska številka vozila (VIN):
I ali št. karoserije/okvirja:
I št. bočne prikolice:
I št.motorja:
I TIP motorja:
I Leto izdelave:
I Izhodiščno leto modela:
I Število sedežev:
I Število stojišč:
I Dimenzije pnevmatik: I spredaj:
I zadaj:
I Masa vozila (lastna):
IKg INajvečja dovoljena masa:
I Medosna razdalja:
I mm
I Dolžina vozila:
I Višina vozila:
I mm
I Širina vozila:
I Način konstrukcije motorja:
I Število valjev:

I dvotaktni bencinski
I Ureditev valjev:

I Delovna prostornina motorja:
Krmiljenje ventilov pri motornih kolesih:

prečni

vzdolžni

IV

I boxer

I Moč motorja:
OHC

DOHC

IkW
SV

I Barva vozila:

I Vžigalna naprava: I baterijska
I zračno

I magnetna

Diesel samovžig

I vodno

I Menjalnik (stopnje):
Razsvetljava:

Idizelski

vrstni

I Uplinjač/tip:

I Način hlajenja:

I Kg
I mm
I mm

I štiri taktni bencinski

I cm3
OHV

I

I Najvišja hitrost:
I 6V

I 12V

I 24V
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I Km/h

Ohranjenost:
Odlično

Dobro

Slabo

Neprimerno

KATEGORIZACIJA VOZILA:
1
AVTENTIČNO
TIP

A

TIP C

2
ORIGINALNO

3
RESTAVRIRANO

STANDARDNO VOZILO

TIP

B

REPLIKA ALI REPRODUKCIJA

TIP D

4
PREDELANO

PREDELANO VOZILO
PREDELAVE IZVEN OBDOBJA

TIP E – IZJEME PREDELAVE IZVEN OBDOBJA (NAJVEČ DVE ZAMENJANI KOMPONETI – MOTOR,
MENJALNIK, KOLESA, KRMILO/ SPR. VZMETENJE, ZADNJE VZMETENJE)

Opis vozila
vozilo je v uporabi

/ Vozilo uporabljam samo izjemoma

Zgodovina in izvor vozila …

I

/ letno prevozim km:

Na vozilu je bilo obnovljeno/ zamenjano/ kaj je potrebno popraviti:
□ BARVA VOZILA: _________________________________________________________
□ INSTRUMENTI:___________________________________________________________
□ SVETLOBNA OPREMA (PREDNJI ŽAROMETI, ZADNJI ŽAROMETI, POZICIJSKE
LUČI…) ________________________________________________________________
□ ELEKTRIČNA NAPELJAVA:_________________________________________________
□ KAROSERIJA: ___________________________________________________________
□ PLATIŠČA/PNEVMATIKE: __________________________________________________
□ ZAVORE: ________________________________________________________________
□ PODVOZJE : _____________________________________________________________
□ NOTRANJOST: ________________________________________________________________

Prikolica- tip, leto, barva

PRILOGE:

□
□
□
□

FOTOKOPIJA PROMETNEGA DOVOLJENJA
FOTOKOPIJA POTRDILA O SKLADNOSTI
FOTOKOPIJA KUPORPODAJNE POGODBE ALI RAČUNA
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IIzpolni SVAMZ

Komisar SVAMZI
potrjuje na podlagi pridobljenih podatkov, da gre za starodobno vozilo, kategorije
kot označeno zgoraj.

I

Vozilo je v lasti ga./g.
Stanujoče/- ga
Isti podatki kot na prvi strani

Datum opravljenega pregleda:

I
Podpis komisarja SVAMZ:

I
Splošni pogoji

SVAMZ izda na podlagi pravilno in popolno izpolnjene vloge začasni certifikat za starodobno vozilo, ki
velja 5 let od datuma izdaje. Po poteku veljave tega certifikata mora lastnik vozila zaprositi za stalni
certifikat z veljavnostjo 10 let od izdaje. Certifikat vedno sledi vozilu in ne lastniku vozila! Vsaka
zloraba certifikata se kaznuje z odvzemom!
Certifikat je veljaven samo s člansko izkaznico za tekoče leto!
Lastnik, član kluba pričlanjenega SVAMZ, starodobnega vozila postane tudi član SVAMZ-a
avtomatično z vložitvijo prve vloge ali izrecno na zahtevo (brez vozila). SVAMZ izdaja letno člansko
izkaznico. S certifikatom in člansko izkaznico za tekoče leto lahko član koristi bonitete, ki izhajajo iz
tega naslova (npr. ugodnejše zavarovanje, klub ugodnosti,…).
V primerih prodaje ali uničenja vozila, spremembe bivališča, izgube certifikata, izstopa iz SVAMZ, je
član dolžan o tem nemudoma obvesti pisarno SVAMZ.
V kolikor želi član SVAMZ izstopiti iz zveze mora najkasneje do 15.12. v tekočem letu podati pisno
izjavo o izstopu na sedež SVAMZ. Prav tako do 15.12. v tekočem letu sporoča vse spremembe
vezane na vozilo (prometna nesreča, zamenjava lastnika, sprememba naslova lastnika vozila,…).
V kolikor tega ne stori v določenem roku, je dolžan poravnati stroške upravljanja zveze za naslednje
leto. Izstopni izjavi mora priložiti tudi certifikat/e za svoje vozilo/a in člansko izkaznico SVAMZ.
Certifikat za starodobno vozilo je last SVAMZ, kot zapisano na samem certifikatu in kot določeno v
Pravilnikih SVAMZ.
Vlogo s fotografijami hrani zveza v arhivu zveze!
Vsak podpisnik vloge za pridobitev certifikata soglaša, da SVAMZ obdeluje in uporablja v vlogi
navedene osebne podatke za namen vodenja evidence starodobnih vozil in njihovih lastnikov ter nudi
ugodnosti imetnikom certifikatov.
Statut in cenik zveze se nahajata na internetni strani www.svamz.com.
S samo izdajo certifikata se smatra, da je lastnik seznanjen z načinom delovanja zveze!

v/ Na _________________

Datum________________ Podpis_______________

SLOVENSKA VETERANSKA AVTO MOTO ZVEZA
SVAMZ, Vransko 031/A, 3305 Vransko, tel.: 03/70 55 066, fax: 03/ 70 55 067 mob.: 051 30 55 96; 041/98 91 91
www.svamz.com, info@svamz.com
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IIzpolni SVAMZ

Komisar SVAMZI
potrjuje na podlagi pridobljenih podatkov, da gre za starodobno vozilo, kategorije
kot označeno zgoraj.

I

Vozilo je v lasti ga./g.
Stanujoče/- ga
Isti podatki kot na prvi strani

Datum opravljenega pregleda:
Podpis komisarja SVAMZ:

I

POGODBA O NAROČILU
ki jo skleneta
SVAMZ – Slovenska veteranska avto moto zveza, Vransko 29, 3305 Vransko, ki jo v pravnem prometu zastopa Grom Petja, v nadaljevanju
prevzemnik naročila,
in
____________________________________, v nadaljevanju naročitelj.
1.

člen

S to pogodbo se obe stranki dogovorita o načinu sodelovanja.
2. člen
SVAMZ se s pogodbo zavezuje, da bo za naročitelja, lastnika starodobnega vozila, opravila naslednje posle: izdelala certifikat za starodobno
vozilo in na zahtevo naročitelja ostale listine potrebne za registracijo vozila, vpis statusa starodobnega vozila v prometno dovoljenje idr., v
kolikor vozilo izpolnjuje pogoje. SVAMZ se bo trudila po svojih najboljših močeh pridobivati ugodnosti, ki jih bo naročitelj lahko koristil na
podlagi izdanih mu dokumentov ter skrbela, da bo lahko uporabljal svoje starodobno vozilo v cestnem prometu.
3. člen
SVAMZ ima pravico do plačila za svoje delo in trud (po ceniku SVAMZ) in do t.i. letne članarine, ki krije stroške poslovanja zveze. Naročitelj
avtomatično podaljšuje veljavnost certifikata s poravnanjem letne članarine v januarju, vendar največ za 5 let od datuma izdaje. Zveza si na ta
način zagotovi sledljivost certifikata in s tem vozila.
Po poteku veljavnosti certifikata mora naročitelj zaprositi za »stalni certifikat« z veljavnostjo 10 let od izdaje.
Certifikat vedno sledi vozilu in ne lastniku vozila oziroma se v primerih določenih v 5. členu pogodbe vrne v arhiv SVAMZ!
Za naročitelja veljajo splošne določbe statuta SVAMZ in drugi akti zveze, v kolikor ni s to pogodbo določeno drugače!
4. člen
Naročiteljeve interese zastopa in predstavlja na Skupščini SVAMZ ter pred drugimi državnimi organi vodja pravne službe SVAMZ, v tem delu
kot predstavnik SVAMZ.
5. člen
V primerih prodaje, uničenja vozila ali drugih sprememb na vozilu, spremembe bivališča, izgube certifikata, izstopa iz SVAMZ, je naročitelj
dolžan o tem nemudoma obvesti glavno pisarno SVAMZ.
V kolikor naročitelj ne želi več sodelovati s SVAMZ mora najkasneje do 15.12. v tekočem letu podati pisno izjavo o izstopu na sedež SVAMZ.
V kolikor tega ne stori v določenem roku, je dolžan poravnati članarino za naslednje leto. Izstopni izjavi mora priložiti tudi certifikat/e za svoje
vozilo/a in člansko izkaznico SVAMZ. Certifikat za starodobno vozilo je last SVAMZ, kot zapisano na samem certifikatu. Certifikate in vloge za
izdajo certifikata hrani zveza v svojem arhivu.
6. člen
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno po mirni poti, po potrebi pa pri pristojnem sodišču.
7. člen
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas in velja do preklica iz strani enega od podpisnikov. Morebitne spremembe se sklenejo z aneksom k
pogodbi.
8. člen
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, vsaka stranka obdrži en podpisan izvod. Pogodba prične veljati ob podpisu obeh pogodbenih strank.
Naročnik _____________________

datum____________________

SVAMZ_________________

Z Izdajo certifikata se vedno smatra, da je lastnik vozila seznanjen z načinom delovanja Zveze in da se z določbami zgoraj strinja!
Vsak podpisnik vloge za pridobitev certifikata soglaša, da SVAMZ obdeluje in uporablja v vlogi navedene osebne podatke
za namen vodenja evidence starodobnih vozil i in njihovih lastnikov ter nudi ugodnosti imetnikom certifikatov.

SLOVENSKA VETERANSKA AVTO MOTO ZVEZA
SVAMZ, Vransko 031/A, 3305 Vransko, tel.: 03/70 55 066, fax: 03/ 70 55 067 mob.: 051 30 55 96
www.svamz.com, info@svamz.com
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