
 
 
 

INFORMATIVNI LIST 1-2016 

 

Postopek za včlanitev novega člana: 
- Prosilec izpolni pristopno izjavo na sedežu kluba! 
- IO na svoji naslednji seji razpravlja in sprejme sklep o včlanitvi oz. zavrnitvi prošnje 

prosilca – sklep IO se prosilcu posreduje po pošti! 
- Prosilec v primeru pozitivne rešitve njegove prošnje, plača pristopnino in članarino, 

ki znaša: 
99 EUR; znaša pristopnina za lastnika vozila izdelanega do l. 1968 
139 EUR; znaša pristopnina za lastnika vozila izdelanega od l.1969, pa vse do 30 let 
starosti vozila! 
55 EUR; znaša redna letna članarina za tekoče leto. 

- Pristopnina in članarina se plača le z položnico, ki jo prosilec prejme po pošti skupaj 
z sklepom IO o včlanitvi v klub. 

- Ko prosilec plača članarino, prejme v roku 20-tih dni po pošti, potrjeno člansko 
izkaznico. 

 
Postopek za pridobitev izkaznice starodobnega vozila zveze SVS – CERTIFIKATA: 
Prosilec za izkaznico SVS oz. certifikata, se obrne neposredno na tehnične komisarje kluba, 
vendar le takrat, ko je član kluba najmanj 1 leto in se je udeležil najmanj dveh srečanj 
starodobnih vozil!  
 
Tehnični komisarji kluba: 

- RUŽIČ Štefan, Tišina 3. Komisar za pridobitev certifikata za avtomobile.  
Tel.: 031 356 242 

- OVSENJAK Štefan, Mlajtinci 40. Komisar za pridobitev certifikata za motorna kolesa. 
Tel.: 051 603 689 

Stroški certifikata se poravnajo pri blagajniku kluba (obvestilo prejmete po pošti), ko 
izkaznica prispe na sedež kluba! Cena izkaznice je odvisna od ocene vozila – tehnične 
komisije zveze SVS! Izkaznica velja 5 let! Le te znašajo: 

- Motorna kolesa: kat. A-1 = 30 EUR; kat. B-2 = 40 EUR; kat. C-3 = 50 EUR 
- Avtomobili: kat. A-1 = 40 EUR; kat. B-2 = 50 EUR; kat. C-3 = 60 EUR 
- Ostala vozila: kat. A-1 = 80 EUR; kat. B-2 = 100 EUR; kat. C-3 = 120 EUR 
- Prepis, izguba, nov lastnik: za vse vrste vozil = 20 EUR 

 
Uradne ure tajnika kluba: 

- Po 16 uri na telefonu: 031 823 318 
 

Naprošam vse, ki rabite kakršnekoli informacije, da se na mene obrnete LE OB ZGORAJ 
NAVEDENIH URAH IN LE NA ZGORAJ NAVEDENI TEL. ŠTEVILKI OZ. NA E-
MAIL: mkveterani.ms@siol.net!        
 

Tajnik: Kočar Drago l.r. 
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