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Izpitna pola - M2
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Podatki o kandidatu
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Podpis kandidata:

- drugi del Čas reševanja 90 minut.
Datum preizkusa: 14. 3. 2019
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Pozorno preberite navodila za reševanje!
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1. Odgovore na postavljene študijske primere čitljivo zapišite s kemičnim svinčnikom ali nalivnim
peresom.
2. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli sredstev za brisanje ali prekrivanje zapisanih odgovorov ali
njihovih delov.
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Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

1. Oznaka vprašanja: 32A5M2M3S
Prevoznik pelje izletnike. Na poti nek tovornjak zapelje na levi vozni pas in trči v avtobus. Pri tem en
potnik izgubi življenje, trije so huje poškodovani, pet pa lažje, vsi ostali so hudo prestrašeni. Svojci
umrlega vložijo zahtevek za 200.000 EUR, težje poškodovani za 80.000 EUR, lažje poškodovani pa za
30.000 EUR. Ali bo prevoznik ugodil zahtevkom? Kolikšna bi bila izplačana odškodnina, če bi mu ne
uspelo dokazati, da je prišlo do nesreče zaradi "višje sile"? Predpostavite, da oškodovanci ne uveljavljajo
odškodnin od zavarovalnice.
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Stran 3

Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

2. Oznaka vprašanja: 6C2M2M3M4M5S
Davčna osnova po podatkih iz davčnega obračuna za preteklo leto je 14000,00 evrov, V preteklem letu je
samozaposleni plačal 3592,00 evrov prispevkov za socialno varnost. Izračunajte zavarovalno osnovo, če
zavarovalno osnovo po predpisih (DOBIČEK) znižate za 30 %! Izračunajte prispevke, če je vsota
prispevnih stopenj za socialno varnost 38,20 % !
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Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

3. Oznaka vprašanja: 9C2MS
Prevoznik zaposluje voznika z bruto plača 1200,00 evrov. Stroške dela mu izplača v višini, ki jo določa
vladna uredba. Na dan izplačila plače znašajo prispevne stopnje
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Vrsta prispevka
Za PIZ
za zdrav.
za star.v.
za zap.
za pošk.

zavarovanca v %
15,50
6,36
0,10
0,14

z

delodajalca v %
8,85
6,56
0,10
0,06
0,53

Koliko zanašajo prispevki za socialno varnost? Kdo obračuna in plača prispevke? Komu in na kakšen
način posreduje obračun?

o
R
E
C
Stran 5

Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

4. Oznaka vprašanja: 21D1M2M3M4M5S
Samostojni podjetnik - davčni zavezanec, je v davčnem obdobju opravil za 56.000 € (vključen DDV)
prevoznih storitev na domačem trgu. Obenem je nabavil material v višini 14.400 € z vključenim 22% DDV
ter prejel račune za opravljene storitve v višini 4.800 € z vključenim 9,5% DDV. Izračunajte obveznost za
plačilo DDV!
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Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

5. Oznaka vprašanja: 8D2M2M3S
Prevoznik je v Nemčiji nabavil vozilo za izvajanje stalnih izven linijskih prevozov potnikov (shuttle
prevozi). Kdo je davčni zavezanec za davek na motorna vozila? Komu, v kolikem času in na kakšen način
je dolžan sporočiti pridobitev vozila? Kdo odmeri davek? Od česa je odvisen znesek davka? Od česa je
odvisna davčna stopnja? Izračunajte DMV, če je prodajna cena 15000,00 evrov in davčna stopnja 5 %!
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Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

6. Oznaka vprašanja: 3E8M2M3M4M5S
Tipične organizacijske strukture, ki so na voljo menedžerjem so: funkcijske, divizijske, matrične, mrežne,
timske, hibridne …
- Narišite tipičen organogram funkcijske organizacijske strukture za podjetje, v katerem opravljate
prevoze z 10 vozili v notranjem cestnem prometu!
- Opišite bistvene naloge upravljavca prevozov!
- Opišite bistvene naloge voznika (ali za prevoz blaga ali za prevoz potnikov)!
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Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

7. Oznaka vprašanja: 21E14M2M3S
Izvajate linijske prevoze. Na avtobus vstopajo tudi dijaki. Dijakom ste izdali mesečne vozovnice.
Upravičeni ste do subvencije, ki je razlika med polno ceno vozovnice in ceno, ki jo plača dijak.
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1. Kako se izračuna polna cena mesečne vozovnice?
2. Izračunajte polno ceno, če razpolagate z nasldenjimi podatki:
A = 3,10 €
K = 0,872
ŠD = 188
ŠM = 10
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3. Kolikšna je subvencija, če je subvencionirana vozovnica 20,00 €?
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Izpitna pola - M2 - drugi del -

Datum preizkusa: 14. 3. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

8. Oznaka vprašanja: 25F7M2M3S
Vaše podjetje želi vzpostaviti redno medkrajevno avtobusno linijo na območju Slovenije. Kot upravljavec
prevozov morate opraviti vse potrebno za začetek obratovanja linije.
1. Kdo je v Sloveniji dolžan zagotavljati medkrajevni linijski prevoz potnikov in kdo ga lahko izvaja?
2. Katere pogoje mora izpolnjevati prevoznik, ki želi pridobiti koncesijo?
3. Kaj je merilo za izbiro koncesionarja?
4. Na kratko opišite postopek izračuna nadomestila (kompenzacije), ki ga predložite koncedentu!
5. Kateri so bistveni elementi izvajanja linijskega prevoza, ki jih določi koncedent?
6. Kaj določa podrobni vozni red in kdo ga izdela?
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