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Izpitna pola - M3

z
Podatki o kandidatu
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Podpis kandidata:

- drugi del Čas reševanja 90 minut.
Datum preizkusa: 17. 1. 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 - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

1. 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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Stran 3

Izpitna pola - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

2. 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 - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

3. Oznaka vprašanja: 6D4MS
Prevoznik posluje kot samostojni podjetnik. V koledarskem letu je ustvaril 52.000 € čistih prihodkov od
prodaje prevoznih storitev. Stroški poslovanja so znašali 37.000 €. Kolikšna bo akontacija dohodnine za
tekoče leto, če se ne upoštevajo morebitne davčne olajšave? Ali bo akontacijo plačeval v mesečnih ali
trimesečnih obrokih?
Pri izračunu uporabite naslednjo davčno lestvico:
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Izpitna pola - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

4. Oznaka vprašanja: 13E14M2M3S
Številčni podatki se na samem izpitnem roku lahko spremenijo.
Prevoznik je pridobil koncesijo za avtobusno linijo med krajema A in E. Izdelajte cenik, ki ga boste
uporabili za določanje enkratne vozovnice za vse možne relacije na liniji, če razpolagate z naslednjimi
podatki.
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Tarifna lestvica, ki jo je določil koncedent:

Razdalja v km
0-5
6 -10
11-15
16 - 20
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Cena v €
1,30
1,80
2,30
2,70
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Itinerar, ki ga potrdi koncedent:

Postajališča
A–B
B-C
C–D
D–E
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Razdalja v km
2
3
2
3
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Stran 6

Izpitna pola - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

5. Oznaka vprašanja: 17E14M2M3S
Prevoznik se želi prijaviti na občinski razpis za prevoz šolskih otrok. V ponudbi mora navesti dnevno ceno
prevoza. Izračunajte ponudbeno ceno, če razpolagate z naslednjimi podatki:
• za prevoz boste dnevno potrebovali 4 avtobuse, ki skupaj naredijo dnevno 660 km;
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• kalkulativni elementi za izračun polne lastne cene ob predpostavki, da avtobus dnevno prevozi 200 km,
ki so naslednji:

z
Ponudbo pripravite v dveh variantah. V prvi ponudbi upoštevajte ceno, ki jo dobite na podlagi
vkalkuliranih stroškov za 200 km dnevno, pri drugi pa dejansko manjše število kilometrov, ki vpliva na
zmanjšanje naslednjih variabilnih stroškov: goriva, vzdrževanja in gum.
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Izpitna pola - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

6. Oznaka vprašanja: 18E14M3S
Turistično društvo vas je zaprosilo za prevoz na relaciji Ptuj – Linz v Avstriji. Od Ptuja do meje je 60 km,
od meje do Linza 290 km. Imate že izdelano kalkulacijo polne lastne cene za prevoženi kilometer, ki ne
vključuje cestnin, ker se prevoz po Sloveniji izvaja po regionalnih cestah. Cena je 1,30 €/km. Cestnine za
prevoz po Avstriji znašajo 110 €. Vožnjo boste opravili z enim voznikom. Avtobus imate parkiran v Ptuju.
Kolikšna je vaša ponudbena cena za naročeni prevoz?

v

z
o
R
E
C
Stran 8

Izpitna pola - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

7. Oznaka vprašanja: 45F6M3S
Prejeli ste naročilo turistične agencije za tedenske prevoze turističnih skupin v času poletne sezone na
relaciji Ljubljana - Sarajevo in nazaj. Ko boste novo skupino pripeljali v Sarajevo, boste prejšnjo odpeljali
v Ljubljano.
1. V katero vrsto prevoza spada opisani prevoz?
2. Kaj mora pridobiti prevoznik za izvajanje takega prevoza in kako ga pridobi?
3. Kaj mora imeti voznik v vozilu med prevozom?
4. Kako se mora tak prevoz izvajati?
5. Katere potniške spremnice morajo biti v vozilu pri povratnih vožnjah?
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Izpitna pola - M3 - drugi del -

Datum preizkusa: 17. 1. 2019

Št. možnih točk: 5

Št. doseženih točk:

8. Oznaka vprašanja: 26F7M3S
Vaše podjetje želi vzpostaviti avtobusno linijo med Ljubljano in Beogradom. Kot upravljavec prevozov
morate opraviti vse potrebno za začetek obratovanja linije.
1. Kateri pravni akt morate upoštevati pri organiziranju prevoza na tej liniji in za katere vrste prevozov po
tem aktu gre?
2. Katere zakonske pogoje mora izpolnjevati prevoznik?
3. Kdo izdaja dovoljenje in kaj morate priložiti vlogi za izdajo dovoljenja?
4. Kateri dokumenti morajo biti med vožnjo v vozilu?
5. Katere so bistvene zahteve Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki jih mora upoštevati prevoznik pri
izvajanju prevoza in so tudi sankcionirane?
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