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Program dela za leto 2020 
 
Letošnje leto smo začeli z delom vezanim na spremembe statuta, ki ga je bilo 
potrebno posodobiti in prilagoditi trenutnemu načina dela in zakonskim zahtevam.  
 
Že takoj na začetku leta so bili povabljeni k oddaji komentarjev na novi Pravilnik o 
registraciji priklopnih in motornih vozil. Bistvene novosti predloga pravilnika v 
primerjavi s Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 
48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14, 53/16, 9/17 in 75/17 – ZMV-1), ki je bil z 
uveljavitvijo Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17) dne 6. 
januarja 2018 razveljavljen, a se do uveljavitve novega še uporablja, kolikor ni v 
nasprotju zZMV-1: 

 
– pojasnitev izrazov »izvor lastništva« ter »lastništvo vozila«; 
– uvedba člena, ki ureja postopek v primeru odpoklica vozila; 
– spremembe pri ugotavljanju identitete fizičnih oseb pri spremembi lastništva 
vozila; 
– uvedba člena, ki ureja odjavo vozila zaradi odprave potrdila o skladnosti ali 
soglasja k registraciji; 
– uvedba novih kombinacij registrskih tablic; 
– določbe o postopku preverjanja neprimernosti vsebin in izrazov registrskih tablic 
z izbranim delom oznake; 
– uvedba člena, ki ureja prenosom rezervacije izbranega dela oznake registrske 
tablice oziroma registrskih tablic z izbranim delom oznake; ter 
– uvedba člena, ki določa, v katerih primerih se potrdilo o tehnični brezhibnosti 
vozila, izdano v tuji organizaciji, ki je v državi članici EU ali državi EGP pooblaščena 
za opravljanje tehničnih pregledov vozil, upošteva. 

Na Zvezi SVAMZ smo ponovno apelirali na pomembnost uvedbe registrskih tablic 
izven standardnih dimenzij za npr. ameriška vozila, predstavili smo načine 
evidentiranja starodobnih vozil v prometu in spregovorili o problematiki najdenih 
vozil oziroma vozil brez dokumentov ter o ne poenotenem delovanju pooblaščenih 
organizacij in tehničnih pregledov. 
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                                       društvo v javnem interesu na področju kulture. 



Poleg običajnega dela v pisarni, smo uspešno pripravili tudi t.i prvi forum za bivše 
države Jugoslavije za predstavnike zvez, klubov, ljubiteljev starodobnih vozil in ga  
uspešno zaključili. Posebej se moramo zahvaliti Bih, Srbiji, Hrvaški, Kosovu in 
Sloveniji za udeležbo in seveda predsedniku FIVA, Tiddo Bresters,  ki nas je pridno 
poslušal celi dan.  Pogovarjali smo se o prireditvah, koledarjih, težavah, s katerimi 
se lastniki starodobnih vozil srečujemo ter o tem, kako vključiti v življenje klubov in 
društev več mladih. Žal bi si želeli več podpore s strani konkurenčne zveze, a na 
žalost le ta ostaja pasivna tako o poročanju ali na projektih z ciljem skupnega 
sodelovanja.  
 
Glede na trenutno situacijo vezano na koronavirus, smo v zadnjih dveh tednih 
morali veliko prireditev doma in v tujini odpovedati, med drugim naš tradicionalni, 
že VI. simpozij, ki pa ga ne preklicujemo, ampak samo prelagamo na jesenski 
termin. Prosimo, da spremljate našo internetno stran, kjer vas bomo o vseh 
spremembah obveščali sproti. Pridobili smo tudi nekaj novih poslovnih partnerjev, 
ki nudijo našim članom popuste ob predložiti članske izkaznice za tekoče leto. Le te 
najdete na naši internetni strani pod »ugodnosti za člane«.  
 
Pisarna bo do nadaljnjega zaprta za stranke, poslovali bomo po navadni in 
elektronski pošti. Tudi revija bo izšla v prihodnjih tednih.  

 
Bodite potrpežljivi, upoštevajte navodila pristojnih služb, bodite strpni in ostanite 
doma, kolikor je le mogoče. Hvala! 

 

     
 

Za pisarno SVAMZ,  
Nataša Jerina  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


