
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. 

Danes je v Sloveniji več kot milijon avtomobilov, od tega je električnih le nekaj tisoč. 
Do leta 2030 je v Evropski uniji cilj, da bo vsaj polovica avtomobilov na električni pogon.

Zamisli si, da imaš svoj električni avtomobil.

avto NA elektricni POGON

PRETVORNIK MERILNIK

POL VOZ KI
HI LO NIL
ME NI NIK
ŠA TRI CA

Iz navadne 220-voltne vtičnice bi 
polnil svoj avto tudi do 30 ur. Zato je 
najbolje, da se postavi tudi domača

.

Da dokončaš stavek, v mreži 
prečrtaj vse zloge, ki sestavljajo
besede na desni strani mreže.

VOZNIK
KILOMETRI
HIŠA

Razvozlaj nalogo in nariši, na kakšen način 
bi svoj avtomobil polnil s čisto energijo. S svojo najljubšo barvo 

pobarvaj polja s pikami 
in razkrij svoje vozilo.
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Povprečen slovenski voznik 
dnevno prevozi le približno 

50 km. Za to razdaljo 
lahko varno in brez težav 
napolni akumulator svojega 

električnega avtomobila 
tudi iz polnilnice majhnih 

priključnih moči.

ALI STE 
VEDELI?

?

S O

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 5. 2. 2021.

Nagrajenci decembrske 
številke MR:  

●  Bor Videc, Žalec
●  Ana Đukanović, Ljubljana
●  Lana Kuzmijak, Metlika
●  Liam Koželj, Šmarje Sap
●  Timotej Vukič, Zagorje ob Savi

NAGRADNI NATECAJ

NAGRADE: 

5-krat otroške pozorne nogavičke


