
IME IN PRIIMEK OTROKA:

LETNICA ROJSTVA OTROKA:

POŠTNI NASLOV:

IME IN PRIIMEK STARŠA/
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (prijavitelja):

PODPIS PRIJAVITELJA:

Sodelujoči v natečaju daje privolitev, da Avto-moto zveza Slovenije, 
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, 
osebne podatke, ki jih sodelujoči vpiše v obrazec (osebno ime, osebno ime 
starša, naslov, starost), obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja in podelitve nagrad do 
zaključka natečaja oziroma do izvedbe podelitve nagrad. 

Ime avtomobila je pomembno za njegovo prepoznavnost in uglednost, 
zato izbira ni tako preprosta. Proizvajalci avtomobilov so se odločili, da bodo imenom vozil 

dodali oznake, s katerimi kupcem povedo, da vozila delujejo na elektriko.

IME elektricnega avta
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Najbolj jasna oznaka 
dodana imenu, ki 

pomeni, da je vozilo 
na elektriko, je …

Pri nekaterih 
hibridih so se 

proizvajalci odločili 
dodati besedo, ki 

pomeni “vključiti v 
elektriko”. 

Ta beseda je ...

Kadar želijo 
poudariti, da je 

pred nami pametni 
avto, pa imenu 

dodajo …

Poišči pravo pot skozi labirint in ugotovi na katere 
tri načine poteka poimenovanje avtomobilov.

Doriši svoj popolni avtomobil, 
in mu daj ime, ki bo sporočalo, 
da ima električni pogon!

V oxfordovem slovarju 
angleškega jezika je beseda 
avtomobil (car) opredeljena 
kot cestno vozilo s pogonom 

na motor z notranjim 
zgorevanjem, zato si je 
Jaguar že zaželel, da se 

definicija spremeni.

ALI STE 
VEDELI?
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Pred imenom je 
dodana črka: i

intelligent vehicle = 
pametno vozilo

(intelligent design = 
pametno oblikovanje

Pred imenom je 
dodana črka:

iV  ali  iD

Izpolnjeno stran pošljite na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana ali po e-pošti (stran fotografirajte ali preslikajte) na naslov clanstvo@amzs.si, s pripisom "NATEČAJ", do 10. 4. 2021.
Nagrajenci februarske 

številke MR:  
●  Mara Rupnik, Nova Gorica
●  Svit Mauko, Spodnji Ivanjci
●  Kaja Trčko, Maribor
●  Filip Mihajlović, Ljubljana
●  Val Lozinšek, Koper

NAGRADENAGRADE: : 
5-krat otroške pozorne nogavičke
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