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Izpitna pola - M4

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

- prvi del Čas reševanja 90 minut.
Datum preizkusa: 20.12.2018

o
R

Pozorno preberite navodila za reševanje!
1. Odgovore na vprašanja zapišite s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom.

E

2. Pri izbirnem tipu vprašanja pravilen odgovor označite z X v kvadratek pred odgovorom.
3. Če želite svojo odločitev o pravilnem odgovoru spremeniti, morate pred odgovorom, katerega ste
predhodno označili kot pravilnega, napisati »NP« in se lastnoročno podpisati. Nato izmed preostalih
odgovorov označite z X pravilen odgovor.

C

4. Pri tipu vprašanja, ki zahteva neposredni odgovor, v prostor s črtami, ki sledi vprašanju, čitljivo vpišite
svoj odgovor.

Izpitna vprašanja so dvostransko natisnjena!

v
z
o
R
E
C

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Civilno pravo
1. Oznaka vprašanja: 11A1M4M5I
Kot prejemnik je v Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu označena oseba,
☐ ki prevzame tovor.
☐ ki je kupec blaga.

v

☐ ki je v namembnem kraju upravičena prevzeti tovor.
☐ ki jo določi prevoznik.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

2. Oznaka vprašanja: 1A2MI

Kdaj je prevozna pogodba sklenjena?
☐ Ko prevoznik prejme izjavo naročnika prevoza, da ponudbo sprejme.
☐ Ko stranki podpišeta pogodbo.

o

☐ Ko naročnik prevoza prejme ponudbo prevoznika.
☐ Ko prevoznik prejme pisno izjavo naročnika prevoza, da ponudbo sprejme.
Št. možnih točk: 1

R

Št. doseženih točk:

3. Oznaka vprašanja: 9A3M4M5I

V prevozni pogodbi niste določili prevozne poti in prevoznega roka. Po Zakonu o prevoznih pogodbah v
cestnem prometu

E

☐ nimate nobenih obveznosti glede spoštovanja prevozne poti in prevoznega roka.
☐ prevoz morate opraviti po poti, ki najbolj ustreza interesom pošiljatelja in v roku, ki je običajen glede
na dolžino poti, tovor in vozilo.
☐ prevoz morate opraviti po najkrajši poti.
☐ prevoz morate opraviti v najkrajšem času.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 3

C

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

4. Oznaka vprašanja: 16A3M4M5I
Odgovornost prevoznika po Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu je
(obkrožite nepravilni odgovor)

☐ za izgubo in poškodbo tovora največ 8,33 SDR za kg kosmate teže primanjkljaja, če ni v tovornem
listu navedena višja vrednost,

v

☐ voznino in druge stroške prevoza v celoti za izgubo oziroma sorazmerni del če gre za poškodbo
tovora,
☐ za zamudo v višini dvojne voznine,
☐ za izgubo in poškodbo največ 8,33 SDR za kg kosmate teže v vsakem primeru.
Št. možnih točk: 1

z

Št. doseženih točk:

5. Oznaka vprašanja: 30A3M4M5P
Kdo je odgovoren za škodo pri multimodialnem prevozu?

o

R
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 4

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Gospodarsko pravo
6. Oznaka vprašanja: 3B1M2M3M4M5I
Odločili ste se, da boste prenehali opravljati dejavnost cestnega prevoza kot samostojni podjetnik
posameznik. Kaj morate storiti?
☐ Na primeren način objaviti prenehanje dejavnosti najmanj 3 mesece pred prijavo prenehanja AJPES in
najmanj 15 dni pred datumom prenehanja prenehanje prijaviti AJPES.

v

☐ Prijaviti prenehanje AJPES.
☐ Prijaviti prenehanje izdajatelju licence.
☐ Prijaviti prenehanje pristojnemu ministrstvu.
Št. možnih točk: 1

z

Št. doseženih točk:

7. Oznaka vprašanja: 6B1MI

Obveznosti družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo so:
(označite nepravilni odgovor)

☐ plačilo osnovnega deleža,

o

☐ ohranjanje vrednosti osnovnega kapitala,

R

☐ plačilo obveznosti v primeru izbrisa družbe na predlog družbenikov,
☐ plačilo zapadlih terjatev.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 5

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

8. Oznaka vprašanja: 1B2M2M3M4M5I
Na podlagi tržne raziskave ste se odločili za opravljanje cestnega prometa. Izbirate lahko med
naslednjimi pravnoorganizacijskimi oblikami:
(označite nepravilni odgovor)

☐ ustanovili boste gospodarsko družbo,

v

☐ delovali boste kot samostojni podjetnik posameznik,
☐ ustanovili boste gospodarsko javno službo,
☐ ustanovili boste delniško družbo.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

9. Oznaka vprašanja: 19B2MI

Vpisali ste se za opravljanje cestnega prometa v poslovni oziroma sodni register. Prevoze lahko začnete
izvajati
(označite najbolj pravilen odgovor)

o

☐ z dnem vpisa v poslovni oziroma sodni register.
☐ ko podpišete prevozno pogodbo z naročnikom.

R

☐ ko pridobite licenco.

☐ ko pridobite licenco in predpisana dovoljenja, ki jih določa zakon za nekatere vrste prevozov.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 6

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

10. Oznaka vprašanja: 20B2MP
Koliko znaša osnovni kapital, ki ga mora zagotoviti družbenik, ki želi ustanoviti enoosebno družbo z
omejeno odgovornostjo? Opišite postopek ustanovitve.

v
Št. možnih točk: 2

z

Št. doseženih točk:

o
R
E
C
Stran 7

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Delovnopravna ter socialna zakonodaja
11. Oznaka vprašanja: 3C2MI
Samozaposlene osebe (s.p.) morajo prijavo podatkov v obvezno socialno zavarovanje (M-1) posredovati
Zavodu za zdravstveno zavarovanje
☐ v 8 dneh po začetku opravljanja dejavnosti

v

☐ pri vpisu v poslovni register
☐ prijava ni potrebna, ker to opravi AJPES po uradni dolžnosti ob vpisu v poslovni register
☐ prijava ni potrebna, ker socialno zavarovanje ni obvezno
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

12. Oznaka vprašanja: 21C4M2M3M4M5I
Kaj pomeni čas vožnje?

o

☐ Celotni čas vožnje od trenutka, ko voznik začne z vožnjo, po času počitka ali odmora, do začetka časa
počitka ali odmora.
☐ Celotni čas vožnje od trenutka, ko voznik začne z vožnjo vozila do ustavitve vožnje vozila.
☐ Celotni čas vožnje vozila, ko je voznik prisoten v vozilu.

R

☐ Celotni čas vožnje od trenutka, ko se vozilo prične premikati do zaustavitve vozila.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

13. Oznaka vprašanja: 24C4M2M3M4M5I

E

Ali prevoznik lahko nagradi voznika v obliki bonusov ali dodatkov za prevoženo razdaljo ali količino
prepeljanega tovora, če so s tem kršeni predpisi o trajanju vožnje in počitkov ali drugi predpisi o varnosti
cestnega prometa?
☐ Da, če je to navedeno v pogodbi o zaposlitvi.

C

☐ Da, če je v skladu s kolektivno pogodbo.
☐ Ni predpisano.
☐ Ne.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 8

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

14. Oznaka vprašanja: 47C4M2M3M4M5I
Voznik želi podaljšati svojo vozniško kartico. Kdaj mora to storiti?

☐ Po datumu poteka veljavnosti.
☐ Takoj ob datumu poteka veljavnosti.

v

☐ 15 delovnih dni pred datumom poteka veljavnosti.
☐ 30 delovnih dni pred datumom poteka veljavnosti.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

15. Oznaka vprašanja: 71C4M2M3M4M5I
Koliko znaša najdaljši tedenski delovni čas za mobilnega delavca po Zakonu o delovnem času in
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih?

☐ 42 ur
☐ 48 ur

o

☐ 54 ur

R

☐ 60 ur
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

E

16. Oznaka vprašanja: 36C4M2M3M4M5P

Kolikšen je "redni tedenski počitek" in kdaj mora voznik začeti s tedenskim počitkom?

C
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:

Stran 9

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Davčna zakonodaja
17. Oznaka vprašanja: 2D1MI
Kdaj nastane obveznost obračuna DDV?
☐ Obveznost obračuna DDV nastane zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, ko je obdavčljiv dogodek
nastal.

v

☐ Obveznost obračuna DDV nastane, ko je storitev opravljena.
☐ Obveznost obračuna DDV nastane, ko je storitev plačana.
☐ Obveznost obračuna DDV nastane, ko se izda račun.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

18. Oznaka vprašanja: 6D2MI

Prevoznik je nabavil motorno vozilo v Nemčiji. Davek na motorna vozila
☐ DMV plača v vsakem primeru

o

☐ DMV plača, če je vozilo za prevoz tovora
☐ DMV ne plača

☐ plača, če je vozilo iz tarifne oznake 8703 carinske tarife
Št. možnih točk: 1

19. Oznaka vprašanja: 1D4M2M3M4M5I

R

Št. doseženih točk:

E

Kaj je dohodnina?
☐ Davek od dohodkov fizičnih oseb.
☐ Davek od prometa proizvodov in storitev.
☐ Davek, ki ga fizična oseba plača pri prodaji nepremičnin.
☐ Davek od dohodkov pravnih oseb.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 10

C

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

20. Oznaka vprašanja: 8D4MP
Kaj je davek od dejavnosti in kaj je davek od dohodka pravnih oseb?

v
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:

z
o
R
E
C
Stran 11

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Poslovno in finančno vodenje podjetja
21. Oznaka vprašanja: 1E1MI
Za vaše nemoteno poslovanje je hiter in zanesljiv plačilni promet zelo pomemben. Plačilo blaga in
storitev upniku v Sloveniji lahko izvedete:
(označite nepravilni odgovor)

v

☐ z gotovino neposredno pri upniku,
☐ s čekom, ki ga izročite upniku,
☐ s plačilnim nalogom pri bančnem okencu ali preko interneta,

z

☐ z odprtjem dokumentarnega akreditiva pri vaši poslovni banki.
Št. možnih točk: 1

22. Oznaka vprašanja: 15E1M4M5I

Št. doseženih točk:

o

Poslujete kot samostojni podjetnik in prejemate gotovinska plačila za opravljene prevoze blaga. Kako
morate poslovati z gotovino?
(Označite nepravilni odgovor)
☐ Za opravljeno storitev izdamo račun.

R

☐ Dnevno nakažemo gotovino nad blagajniškim maksimumom na transakcijski račun.
☐ Vodimo evidenco knjigovodskih listin pretokov iz podjetja v gospodinjstvo in iz gospodinjstva v
podjetje.
☐ Za pretok gotovine v gospodinjstvo izdamo knjigovodsko listino.
Št. možnih točk: 1

E

Št. doseženih točk:

C
Stran 12

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

23. Oznaka vprašanja: 4E2MI
Cena dolžniškega financiranja
☐ so obresti in stroški odobritve.
☐ je udeležba na dobičku.
☐ je donosnost kapitala.

v

☐ je s pogodbo določen fiksen znesek.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

24. Oznaka vprašanja: 2E4MI

z

V izkazu poslovnega izida so prikazani naslednji odhodki, ki se uvrščajo med stroške:
(označite nepravilni odgovor)
☐ stroški blaga in materiala,
☐ stroški dela,
☐ stroški storitev,
☐ obresti.

o

Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

R

25. Oznaka vprašanja: 8E4MI
Stroški blaga, materiala in storitev so

E

☐ poslovni odhodki in se izkazujejo v bilanci stanja.
☐ prihodki, ki se izkažejo v izkazu poslovnega izida.

☐ poslovni odhodki, ki jih ni potrebno prikazati v izkazu poslovnega izida.
☐ poslovni odhodki, ki so izkazani v izkazu poslovnega izida.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 13

C

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

26. Oznaka vprašanja: 10E4MI
Prevoznik ima pri banki naložena sredstva. Pri sestavi zaključnega računa prejete obresti vključi:
☐ med izredne prihodke v izkazu poslovnega izida.
☐ med odhodke financiranja v izkazu poslovnega izida.
☐ med prihodke financiranja v izkazu poslovnega izida.

v

☐ med prihodke financiranja v bilanco stanja.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

27. Oznaka vprašanja: 9E10MI

z

Kaj stori organ za kontrolo prometa, če ugotovi, da je zavarovalna polica za avtomobilsko zavarovanje
prenehala veljati?
☐ Napoti voznika k najbližji zavarovalnici, da podaljša veljavnost zavarovanja.

o

☐ Odvzame vozilu registrske tablice in prepreči nadaljnjo vožnjo.
☐ Kaznuje voznika zaradi prekrška in zahteva, da v treh dneh podaljša zavarovanje.
☐ Odvzame vozniško dovoljenje in preda voznika sodniku za prekrške.
Št. možnih točk: 1

28. Oznaka vprašanja: 6E1MP

Št. doseženih točk:

R

Kot plačilno sredstvo vam dolžnik ponuja ček ali trasirano menico. Za kaj se boste odločili? Utemeljite
vašo odločitev!

E

C
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:

Stran 14

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

29. Oznaka vprašanja: 13E5M2M3M4M5P
Na podlagi podatkov iz bilance stanja ocenite ali ima podjetje likvidnostne težave (namig: Izračunajte in
komentirajte ustrezni koeficient likvidnosti).

DOLGOROČNA SREDSTVA
KRATKOROČNA SREDSTVA
Terjatve do kupcev
Transakcijski račun

v

98.000
8.500
3.500
5.000

KAPITAL
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti

90.000
10.000
6.500
6.000
500

z
Št. možnih točk: 2

o

Št. doseženih točk:

R
E
C
Stran 15

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Dostop do trga
30. Oznaka vprašanja: 6F1MI
"Domači prevoznik" je
☐ voznik, ki opravlja prevoze blaga ali potnikov na ozemlju Slovenije.
☐ podjetje, ki opravlja cestne prevoze za lastne potrebe na ozemlju Slovenije.

v

☐ prevoznik, ki opravlja cestne prevoze za plačilo na ozemlju Slovenije.
☐ fizična (s.p.) ali pravna oseba s sedežem v Sloveniji, ki opravlja dejavnost cestnega prevoza.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

31. Oznaka vprašanja: 7F1M2M3M4M5I
"Prevoznik skupnosti" je

☐ pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika in ima sedež v drugih državah,
članicah Evropske Skupnosti.

o

☐ pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika na ozemlju Evropske skupnosti.
☐ je voznik, ki prevaža blago ali potnike na ozemlju Evropske Skupnosti.
☐ je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika na ozemlju Evropske Skupnosti
in ozemlju tretjih držav.
Št. možnih točk: 1

R

Št. doseženih točk:

32. Oznaka vprašanja: 30F1MI

E

Znanja za pisni izpit za kandidate, ki želijo pridobiti spričevalo (potrdilo) o strokovni usposobljenosti za
opravljanje cestnega prevoza blaga/potnikov določa
☐ Uredba (ES) 1071/2009.
☐ Zakon o prevozih v cestnem prometu.

C

☐ Direktiva (ES).
☐ Pristojno ministrstvo.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 16

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

33. Oznaka vprašanja: 31F1MI
Nadzor nad izpolnjevanjem ZAHTEV za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza opravlja
☐ izdajatelj dovoljenja za opravljanje dejavnosti prevoznika cestnega prometa.
☐ prometni inšpektorat in izdajatelj licenc.
☐ policija.

v

☐ pristojno ministrstvo
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

34. Oznaka vprašanja: 27F2MI

z

Kaj mora storiti imetnik licence, če se spremenijo podatki vezani na pogoje za izdajo licence?
☐ Ničesar, saj je za nadzor nad prevozniki zadolžen pristojni inšpektor.
☐ V 30 dneh po spremembi mora o tem obvestiti izdajatelja licence.

o

☐ V 15 dneh po spremembi mora o tem obvestiti izdajatelja licence.
☐ Izdajatelja licence obvestiti o spremembah, ko licenca preneha veljati in vložiti ponovno vlogo za
izdajo licence.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

R

35. Oznaka vprašanja: 1F3M2M3M4M5I

Nadzor nad dokumetacijo, ki jo mora imeti po Zakonu o prevozih v cestnem prometu domači prevoznik
v vozilu in v poslovnih prostorih, izvaja:
☐ prometni inšpektorat na cesti in v prostorih prevoznika,
☐ policija v prostorih prevoznika,
☐ carinski organi v poslovnih prostorih prevoznika,

E

☐ tržni inšpektorat na cesti in v poslovnih prostorih prevoznika
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 17
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Datum preizkusa: 20.12.2018

36. Oznaka vprašanja: 22F3M4M5I
Voznik, ki opravlja prevoz blaga, mora imeti med vožnjo v vozilu naslednje dokumente, ki jih določa
Zakon o prevozih v cestnem prometu
(označite nepravilni odgovor)

☐ vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti,

v

☐ pisno pogodbo o najemu ali lizingu, če prevoznik ni lastnik vozila,
☐ potni nalog,

☐ potrdilo za voznika, če je voznik državljan tretje države.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

37. Oznaka vprašanja: 13F4M4M5I
Izvajate ciklični prevoz blaga. Čas ciklusa je odvisen od

o

☐ časa nakladanja in razkladanja, nosilnosti vozila, hitrosti vožnje, dolžine prevozne poti in časovnih
izgub pri tem delu.
☐ časa nakladanja in razkladanja, količin tovora, hitrosti vožnje, dolžine prevozne poti in časovnih izgub
pri tem delu.
☐ časa nakladanja in razkladanja, hitrosti vožnje, dolžine prevozne poti in časovnih izgub pri tem delu.

R

☐ časa nakladanja in razkladanja, nosilnosti vozila, količine tovora, ki jo prevažamo, hitrosti vožnje,
dolžine prevozne poti in časovnih izgub pri tem delu.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 18
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Datum preizkusa: 20.12.2018

38. Oznaka vprašanja: 3F1M4M5P
Kaj pomeni po Uredbi (ES) 1071/2009 "dejavnost cestnega prevoznika" in kaj "dejavnost cestnega
prevoznika v tovornem prometu"?

v
Št. možnih točk: 2

z

Št. doseženih točk:

39. Oznaka vprašanja: 10F2MP

Opišite postopek za izdajo licence!

o
Št. možnih točk: 2

R

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 19

Izpitna pola - M4 - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Tehnični standardi in vidiki poslovanja
40. Oznaka vprašanja: 20G1M4M5I
Po predpisih o merah in masah vozil v cestnem prometu je največja dovoljena dolžina motornega
tovornega vozila
☐ 12,00 m.

v

☐ 16,50 m.
☐ 18,75 m.

☐ 22,00 m.

Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

41. Oznaka vprašanja: 32G1M4M5I
Izredni prevoz II. kategorije je

o

☐ prevoz z delovnim vozilom brez tovora, registriranim za udeležbo v prometu, katerega skupna masa
presega s predpisi dovoljeno skupno maso in ne presega 60 ton oziroma so zaradi skupne mase
presežene dovoljene osne obremenitve. V to kategorijo sodijo tudi delovna vozila brez tovora, katerih
dimenzije presegajo s predpisi dovoljene mere.
☐ prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega gornje meje skupne mase, dimenzij ali osnih
obremenitev.

R

☐ prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom ne presega 44 ton skupne mase, 3 m širine, 4,2 m
višine, dolžine za več kot 25% od največje dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki
ter osnih obremenitev, dovoljenih s predpisi ali odrejenih s prometnimi znaki.
☐ prevoz z vozilom, ki ima samo ali skupaj s tovorom naslednje vrednosti skupne mase, dimenzij ali
osnih obremenitev: nad 44 ton do največ 60 ton skupne mase, nad 3 m do največ 3,5 m širine, nad 4,2
m do največ 4,5 m višine, ki presega dolžino za 25% do največ 40% od največje dovoljene s predpisi ali
odrejene na cesti s prometnimi znaki, in ki presega osne obremenitve za največ 20% od največjih
dovoljenih s predpisi ali odrejenih na cesti s prometnimi znaki.

E

Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 20
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Datum preizkusa: 20.12.2018

42. Oznaka vprašanja: 12G3MI
Kako se registrira vozilo, ki je v lasti več oseb?
☐ Registrira se na ime osebe, ki jo določijo solastniki ali skupni lastnik.
☐ Lahko se registrira na več oseb s pogojem, da na vozilo izkazujejo skupno lastništvo.
☐ Takega vozila ni mogoče registrirati, kajti pravica lastništva nad vozilom je nedeljiva.

v

☐ Registrira se na ime osebe, ki izkaže posest nad vozilom.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

43. Oznaka vprašanja: 25G3MI

z

Stranka je pripeljala na tehnični pregled vozilo. Po domnevi kontrolorja, ki je izvajal tehnični pregled, je
bila listina za vozilo ponarejena. Kako mora ravnati kontrolor v takih primerih?
☐ Kontrolor mora svoje ugotovitve in razloge za sum pisno sporočiti pristojni policijski upravi.

o

☐ Kontrolorjeva dolžnost je samo pregledati vozila.
☐ Kontrolor zavrne pregled vozila.

☐ Kontrolor mora vse razloge za sum o neizvirnosti listine in druge ugotovitve v zvezi s tem takoj
sporočiti nadrejeni osebi.
Št. možnih točk: 1

R

Št. doseženih točk:

44. Oznaka vprašanja: 4G8M4M5I
Za prevoz nevarnega blaga se lahko uporablja vozilo, ki
(označite nepravilne trditve)

☐ je izdelano in opremljeno po predpisih ADR,

E

☐ je pregledano in je zanj izdano potrdilo (certifikat), če to določajo predpisi ADR,

C

☐ je označeno z opozorilnimi tablami, napisi, oznakami (nalepkami) za označevanje nevarnosti in
drugimi informacijami o nevarnem blagu in vozilu, kot določajo predpisi ADR,
☐ ima tehnični pregled vsaki dve leti.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:
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Datum preizkusa: 20.12.2018

45. Oznaka vprašanja: 25G2M2M3M4M5P
Moč motorja pri vrtilni hitrosti 2400/min je 151 kW. Koliko je to KM? Najprej napišite, koliko kW je 1 KM!

v
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:

z
o
R
E
C
Stran 22
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Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Varnost v cestnem prometu
46. Oznaka vprašanja: 1H2MI
Največja dovoljena hitrost vozila je?
(Označite nepravilni odgovor)
☐ Na cestah v naselju 50 km/h.

v

☐ V območju omejene hitrosti 30 km/h.
☐ V območju umirjenega prometa in v območju za pešce 10 km/h.
☐ Na avtocestah 130 km/h za vsa vozila.
Št. možnih točk: 1

z

Št. doseženih točk:

47. Oznaka vprašanja: 8H2MI

Njavišja dovoljena hitrost vozila v območju umirjenega prometa in v območju za pešce je
☐ 10 km/h.
☐ 30 km/h.

o

☐ 20 km/h za vozila, na katerih se vozijo potniki na stojiščih ali sedežih.

R

☐ hitost, ki je omejena s prometnim znakom.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

48. Oznaka vprašanja: 1H4MI
Kdo je dolžan pomagati v primeru prometne nesreče?
☐ Vsakdo, ki je seznanjen s prometno nesrečo.
☐ Samo povzročitelj prometne nesreče.

E

☐ Samo udeleženci prometne nesreče.
☐ Samo policisti.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:
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49. Oznaka vprašanja: 2H4MI
Na koliko kategorij, glede na posledice, se delijo prometne nesreče?
☐ Obstaja samo ena kategorija prometnih nesreč.
☐ Na dve: smrtne in z materialno škodo.
☐ Na tri: smrtne, z materialno škodo in z telesnimi poškodbami.

v

☐ Na štiri: samo materialna škoda, lahka telesna poškodba, huda telesna poškodba, smrtna.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

50. Oznaka vprašanja: 10H4MP

z

Prevoznik je zbral podatke o številu prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki avtotaksijev in
številu poškodovanih udeležencev prometnih nesreč (glej tabelo).

o
Izračunajte parametra, na podlagi katerih boste interpretirali deleže (strukturo) umrlih oziroma
poškodovanih udeležencev in ju vpišite v osenčeni celici tabele ter dopolnite naslednji odgovor:

R

V 25 prometnih nesreč je bilo poškodovanih _____ oseb in sicer ______ % s hudo telesno poškodbo in
______ % z lažjo telesno poškodbo.

E

C
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:
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