
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. 

Ker ima električni avto manj kot 100 gibljivih sestavnih delov, 
avto z motorjem na notranje zgorevanje pa skoraj 2000 (večino v motorju), 

se tudi vzdrževanje obeh razlikuje.

VzdrZevanje elektricnega avta

Razmisli, kaj je pri vzdrževanju skupno obema avtomobiloma, in odkrij, 
kaj moramo letno opraviti pri avtomobilu, ne glede na vrsto motorja. 
Pomagaj si s črkami v krogcih.

Premeci črke.

Avtomobil z

ORMJOTEM AN EANNOJTR NJREZGOVAE KTEERICNIL
avtomobil

Električni avti so 
praviloma težji od 

primerljivih bencinskih, 
njihovi električni motorji 

pa imajo tudi več 
navora. Pri električnih 
avtih je treba računati 

na hitrejšo obrabo 
pnevmatik.

ALI STE 
VEDELI?

?

S

E

R

V

I

S

K

Z posoda za gorivo
elektromotor

akumulator

motor na 
notranje

zgorevanje

F

A

U

B

N

rotacija 
pnevmatik

E

polnjenje tekočine 
za pranje 

vetrobranskega 
stekla

S

menjava 
zračnega 

filtra

V menjava 
motornega 

olja

U

poravila 
zavornega 

sistema

R

vzdrževanje 
klimatske 
naprave

S

vzdrževanje 
krmilnega 
sistema

I

popravilo hladilnika in 
menjava hladilne tekočine
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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. 3. 2021.
Nagrajenci januarske 

številke MR:  
●  Ana Banovič, Postojna
●  Loti Štefelin, Radovljica
●  Živa Mauko, Spodnji Ivanjci
●  Jakob Zorko, Brežice
●  Tobi Ferencek, Škofljica

NAGRADNI NATECAJ

NAGRADE: 
5-krat otroške pozorne nogavičke


