v

Izpitna pola - M5 skupina A

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 - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Civilno pravo
1. Oznaka vprašanja: 8A1M4M5I
Pogodbene stranke prevozne pogodbe za prevoz tovora
☐ so prevoznik, pošiljatelj in prejemnik.
☐ sta prevoznik in pošiljatelj.

v

☐ sta prevoznik in prejemnik.
☐ sta prevoznik in lastnik tovora.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

2. Oznaka vprašanja: 7A3M5I

Kateri izmed navedenih podatkov niso obvezni, da jih navedete v tovornem listu:
☐ nakladišče in datum naložitve tovora.
☐ naslov prejemnika.
☐ dogovorjeni prevozni rok.

o

☐ seznam listin, ki so priložene tovornemu listu.

R

Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

3. Oznaka vprašanja: 10A3M4M5I

Pri prevzemu tovora niste zahtevali navodil za ukrepanje v primeru nastopa nevarnosti za poškodbo
tovora. Med prevozom je nastopila nevarnost poškodbe tovora. Kaj boste ukrenili?

E

☐ Zahtevali navodila od pošiljatelja.
☐ Ukrenili vse, da boste obvarovali tovor.

☐ Nadaljevali vožnjo, če nevarnost ne ogroža drugih udeležencev prometa.
☐ Prekinili vožnjo in odstopili od prevozne pogodbe.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 3

C

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

4. Oznaka vprašanja: 10A4M5I
Odgovornost prevoznika po konvenciji CMR znaša največ
(označite 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 popolno izgubo oziroma sorazmerni del pri delni izgubi.
☐ za zamudo v višini voznine.
☐ za izgubo in poškodbo največ 8,33 SDR za kg kosmate teže v vsakem primeru.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

5. Oznaka vprašanja: 20A3M4M5P
Prevoznik je prepeljal tovor na nepokritem vozilu in je prišlo do izgube dela tovora. Pošiljatelj zahteva
odškodnino. V katerem primeru je prevoznik dolžan plačati odškodnino in v katerem primeru je ni dolžan
plačati?

o

R
Št. možnih točk: 2

E

Št. doseženih točk:

C
Stran 4

Izpitna pola - M5 skupina A - 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: 2B2M2M3M4M5I
Odločili ste se, da boste opravljali prevoze v cestnem prometu kot samostojni podjetnik posameznik. Za
vpis v Poslovni register Slovenije pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve potrebujete:
(označite nepravilni odgovor)

☐ ime firme,

o

☐ poslovni načrt.

R

Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

☐ sedež firme,
☐ podatke o dejavnosti,

E

8. Oznaka vprašanja: 8B2MI

Kateri izmed navedenih razlogov ni razlog za izbris družbe z omejeno odgovornostjo iz sodnega registra:

C

☐ sklep družbenikov,
☐ stečaj,
☐ če se osnovni kapital zniža pod 7500 €,
☐ zaposlovanje voznikov, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 5

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

9. Oznaka vprašanja: 19B2MI
Vpisali ste se za opravljanje cestnega prometa v poslovni oziroma sodni register. Prevoze lahko začnete
izvajati
(označite najbolj pravilen odgovor)

☐ z dnem vpisa v poslovni oziroma sodni register.

v

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

Št. doseženih točk:

z

10. Oznaka vprašanja: 10B2MP

Opišite postopek rednega prenehanja kapitalske družbe!

o
Št. možnih točk: 2

R

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 6

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Delovnopravna ter socialna zakonodaja
11. Oznaka vprašanja: 5C2M2M3M4M5I
Zavarovalna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene (s.p.) je
☐ DOBIČEK, ki se določi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ 2
☐ davčna osnova po davčnem obračunu

v

☐ zavarovalni razred, v katerega je vključen zavarovanec na podlagi poslovnih rezultatov v preteklem
letu
☐ samozaposleni plača pavšalni znesek, ki ga določa predpis
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

12. Oznaka vprašanja: 6C3M2M3M4M5I
Sklepate pogodbo o zaposlitvi z voznikom. Katero izmed naslednjih določil ne sme vsebovati pogodba:
☐ kraja opravljanja dela,
☐ razporeditev delovnega časa,
☐ čas trajanja delovnega razmerja,

o

☐ določila o plači, ki je odvisna od prevoženih kilometrov.
Št. možnih točk: 1

R

Št. doseženih točk:

13. Oznaka vprašanja: 2C4M2M3M4M5I

E

Pravni okvir urejanja časa vožnje odmorov in počitkov voznikov, zaposlenih pri domačem prevoznikov ne
predstavljajo naslednji pravni akti:
☐ Uredbe (ES).
☐ Zakon o prevozih v cestnem prometu.
☐ Sporazum AETR.
☐ Zakon o delovnih časih in obveznih počitkih mobilnih delavcev.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 7
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Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

14. Oznaka vprašanja: 11C4M2M3M4M5I
Kaj pomeni odmor na osnovi Uredbe (ES) št. 561/2006?
☐ Vsako obdobje, v katerem voznik ne sme voziti, lahko pa opravlja drugo delo.
☐ Vsako obdobje, v katerem voznik ne sme voziti, lahko pa spremlja vozilo, ki se prevaža s trajektom ali
vlakom.

v

☐ Vsako obdobje, v katerem voznik ne sme voziti, lahko pa vozi v posadki v času, ko sedi ob vozniku ali
leži v vozilu, medtem, ko se vozilo premika.
☐ Vsako obdobje, v katerem voznik ne sme voziti ali opravljati katerega koli drugega dela in ki je
namenjen izključno za oddih.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

15. Oznaka vprašanja: 14C4M2M3M4M5I
Redni dnevni čas počitka traja vsaj 11 ur. Kako se lahko razdeli v dve neprekinjeni obdobji po Uredbi (ES)
št. 561/2006?

o

☐ Prvo neprekinjeno obdobje 3 ure, drugo neprekinjeno obdobje 9 ur.
☐ Prvo neprekinjeno obdobje 2 ure, drugo neprekinjeno obdobje 9 ur.
☐ Prvo neprekinjeno obdobje 3 ure, drugo neprekinjeno obdobje 8 ur.

R

☐ Prvo neprekinjeno obdobje 2 ure, drugo neprekinjeno obdobje 10 ur.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 8

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

16. Oznaka vprašanja: 62C4M2M3M4M5P
Kaj je namen voznikove kartice pri digitalnem tahografu in kaj omogoča?

v
Št. možnih točk: 2

z

Št. doseženih točk:

o
R
E
C
Stran 9

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Davčna zakonodaja
17. Oznaka vprašanja: 5D1MI
Kateri so neobvezni podatki na računu, ki ga izda prevoznik z ID- številko v Sloveniji za opravljen prevoz v
Sloveniji naročniku iz Slovenije?
☐ ID - prevoznika.

v

☐ ID - naročnika.
☐ Datum, ko je bil prevoz opravljen.
☐ Davčna stopnja.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

18. Oznaka vprašanja: 5D2MI

Prevoznik je kupil rabljeno vozilo od fizične osebe v Sloveniji (že registrirano v Sloveniji). Davek na
motorna vozila
☐ plača, če je vozilo za prevoz ljudi
☐ ne plača

o

☐ plača v vsakem primeru
☐ plača, če je vozilo za prevoz blaga
Št. možnih točk: 1

R

Št. doseženih točk:

19. Oznaka vprašanja: 1D3M2M3M4M5I

E

Višina cestnine na prevoženi kilometer je odvisna
☐ od višine in nosilnosti vozila.

☐ od uvrstitve vozila v cestninski razred glede na število osi in največjo dovoljeno maso.

C

☐ od uvrstitve vozila od enega od dveh razredov v odvisnosti od števila osi in višine vozila.
☐ cestnina je enaka za vsa vozila.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 10

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

20. Oznaka vprašanja: 8D3M4M5P
Kaj je letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in od česa je odvisna višina dajatve za tovorna
vozila, razen vlačilcev?

v
Št. možnih točk: 2

z

Št. doseženih točk:

o
R
E
C
Stran 11

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Poslovno in finančno vodenje podjetja
21. Oznaka vprašanja: 7E2MI
Amortizacijski načrt je
☐ načrt odplačevanja kredita, ki vsebuje število obrokov oziroma anuitet in datume zapadlosti.
☐ načrt odplačevanja kredita, ki vsebuje višino obrokov oziroma anuitet, razdolžnin in obresti.

v

☐ načrt odplačevanja kredita, ki vsebuje višino razdolžnin in obresti.
☐ načrt odplačevanja kredita, ki vsebuje višino obresti.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

22. Oznaka vprašanja: 2E3MI

Kaj prikazuje izkaz bilanca stanja?
☐ Prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid ob koncu poslovnega leta.

o

☐ Prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta.
☐ Prikazuje prihodke in stanje sredstev ob koncu poslovnega leta ter morebitno izgubo.
☐ Prikazuje gibanje kapitala ob koncu poslovnega leta s prikazom čistega dobička.
Št. možnih točk: 1

23. Oznaka vprašanja: 3E3MI

R

Št. doseženih točk:

Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja morajo izkazovati podatke za
☐ predhodno in tekoče leto.
☐ samo za tekoče leto.

E

☐ izkaz poslovnega izida za predhodno in tekoče leto, bilanca stanja samo za tekoče leto.

C

☐ bilanca stanja za predhodno in tekoče leto, izkaz poslovnega izida samo za tekoče leto.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 12

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

24. Oznaka vprašanja: 5E6M2M3M4M5I
Katere izmed navedenih stroškov bi uvrstili med spremenljive stroške, če izdelujete kalkulacijo cene za
prevoženi kilometer za določeno vozilo:
☐ amortizacijo,
☐ gorivo,

v

☐ zavarovanje,

☐ splošne (upravne…),
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

25. Oznaka vprašanja: 10E7MI

Kateri izmed navedenih elementov ni stroškovni element cene na prevoženi kilometer?
☐ Plače voznikov.
☐ Gorivo.

o

☐ Donacija za humanitarne namene.
☐ Najemnina poslovnih prostorov.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

R

26. Oznaka vprašanja: 2E8M2M3M4M5I
Organogram je

E

☐ vizualna predstavitev organizacijske strukture.
☐ vizualna predstavitev oddelkov in delovnih mest.
☐ vizualna predstavitev poslovnih funkcij.
☐ je spisek delovnih nalog, razporejenih po delovnih mestih.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 13
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Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

27. Oznaka vprašanja: 1E12M4M5I
Trgovinske kalavzule INCOTERMS:
☐ so mednarodno dogovorjene obvezne sestavine kupoprodajne pogodbe.
☐ so mednarodno dogovorjene obvezne sestavine prevozne pogodbe.
☐ so mednarodno dogovorjeni termini, ki jih lahko stranki uporabljata v kupoprodajni pogodbi glede
kraja izročitve blaga, to je kraja, ko se transportni stroški, stroški zavarovanja blaga prenesejo s
prodajalca na kupca.

v

☐ so mednarodno dogovorjeni termini, ki jih uporablja prevoznik pri sklepanju prevoznih pogodb s
podizvajalci.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

28. Oznaka vprašanja: 9E1MP

Kdaj lahko banka izvede plačilo brez soglasja imetnika transakcijskega računa?

o
Št. možnih točk: 2

R

Št. doseženih točk:

E
C
Stran 14
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Datum preizkusa: 20.12.2018

29. Oznaka vprašanja: 16E2M2M3M4M5P
Na začetku meseca ste najeli likvidnostni kredit 3.000 €, ki ga morate vrniti v enkratnem znesku po treh
mesecih. Kolikšne so obresti, če znaša letna obrestna mera 12%? (Rešitev se upošteva, če napišete potek
izračuna, ne samo rezultat.)

v
Št. možnih točk: 2

z

Št. doseženih točk:

o
R
E
C
Stran 15

Izpitna pola - M5 skupina A - prvi del -

Datum preizkusa: 20.12.2018

Predmet: Dostop do trga
30. 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.

v

☐ policija.

☐ pristojno ministrstvo
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

31. Oznaka vprašanja: 27F2MI

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.

o

☐ V 30 dneh po spremembi mora o tem obvestiti izdajatelja licence.
☐ 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

32. Oznaka vprašanja: 21F3M4M5I

R

Št. doseženih točk:

E

Voznik, ki opravlja mednarodni prevoz blaga, mora med vožnjo v vozilu imeti naslednje dokumente, ki jih
določa Zakon o prevozih v cestnem prometu:
(označite nepravilni odgovor)

☐ izvod licence Skupnosti,
☐ pisno pogodbo o najemu ali drugo pogodbo, če prevoznik ni lastnik vozila,

C

☐ dovolilnice, ki se zahtevajo za pristop na trg v države, na ozemlju katere se vrši prevoz,
☐ potni nalog.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

Stran 16
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Datum preizkusa: 20.12.2018

33. Oznaka vprašanja: 11F4M4M5I
Ciklični transport je
☐ posebna oblika transportnega procesa, pri katerem transportna sredstva opravljajo transport med
dvema različnima nakladalno razkladalnima mestoma.
☐ posebna oblika transportnega procesa, pri katerem transportna sredstva opravljajo večkratni
transport med istima nakladalno razkladalnima mestoma.

v

☐ posebna oblika transportnega procesa, pri katerem transportna sredstva opravljajo transport med
več nakladalno razkladalnima mestoma.
☐ posebna oblika transportnega procesa, pri katerem transportna sredstva opravljajo transport med
nakladalno razkladalnima mestoma in voznim parkom.
Št. možnih točk: 1

z

Št. doseženih točk:

34. Oznaka vprašanja: 12F4M4M5I
Izvajate ciklični prevoz blaga. Čas enega ciklusa je

o

☐ čas, ki poteče od odhoda transportnega sredstva z mesta nakladanja do prihoda nazaj na ponovno
nakladanje.
☐ čas, ki poteče med dvema zaporednima prihodoma transportnega sredstva na ponovno nakladanje
na isto nakladalno mesto.

R

☐ čas, ki poteče med dvema zaporednima prihodoma transportnega sredstva na ponovno nakladanje
na drugo nakladalno mesto.
☐ čas, ki poteče od odhoda transportnega sredstva iz avtoparka do mesta nakladanja do prihoda nazaj
na ponovno nakladanje.
Št. možnih točk: 1

E

Št. doseženih točk:

C
Stran 17
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Datum preizkusa: 20.12.2018

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

v

☐ časa nakladanja in razkladanja, hitrosti vožnje, dolžine prevozne poti in časovnih izgub pri tem delu.
☐ 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:

z

36. Oznaka vprašanja: 23F4M5I
Kdo izvaja delitev dovolilnic?
☐ Izdajatelj licenc.
☐ Pristojno ministrstvo.
☐ Direkcija RS za ceste.

o

☐ Podjetje, ki ga pooblasti pristojno ministrstvo.

R

Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

37. Oznaka vprašanja: 25F4M5I

E

Pri uporabi CEMT dovolilnic je potrebno upoštevati naslednja navodila:
(označite nepravilni odgovor)

☐ prevoznik mora redno pošiljati poročila o uporabi delilcu dovolilnic,
☐ dovolilnice in dnevnik se nahaja na sedežu prevoznika,

C

☐ dovolilnica ni veljavna, če ni priložen pravilno izpolnjen dnevnik vožnje in potrdilo o emisijskem
standardu vozila,
☐ dovolilnica ni veljavna, če ni pravilno izpolnjena.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:
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38. Oznaka vprašanja: 11F1M2M3M4M5P
Kaj je "prevoz za tretje države"? Navedite primer!

v
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:

z

39. Oznaka vprašanja: 4F4M4M5P
Statistika spremlja obseg transporta blaga v tonah po prometnih panogah. Cestni transport je v zadnjih
letih v porastu. V letu 2008 je bilo v Sloveniji 80% blaga prepeljanega po cestah, po železnici pa le 15%.
Naštejte vsaj tri prednosti cestnega prevoza blaga in eno slabost, če ga primerjate z železniškim?

o

R
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:

E
C
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Predmet: Tehnični standardi in vidiki poslovanja
40. Oznaka vprašanja: 8G2M2M3M4M5I
Naloga sklopke je
☐ da prenaša vrtilni moment motorja na kardansko gred.
☐ da prenaša vrtilni moment motorja na diferencial.

v

☐ da prenaša vrtilni moment motorja na pogonska kolesa.
☐ da prenaša vrtilni moment motorja na menjalnik.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

41. Oznaka vprašanja: 28G2M2M3M4M5I
Menjalnik v pogonski povezavi med sklopko in gonilom omogoča
(označite nepravilni odgovor)

o

☐ spreminjati smer vrtenja pogonskih koles,

☐ zavarovanje vozila pred premikom, če motor dela v prostem teku,
☐ spreminjanje obratov koles,

☐ spreminjanje vrtilne frekvence kardanske gredi.
Št. možnih točk: 1

R

Št. doseženih točk:

42. Oznaka vprašanja: 25G3MI

E

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.
☐ Kontrolorjeva dolžnost je samo pregledati vozila.

C

☐ 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

Št. doseženih točk:
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43. Oznaka vprašanja: 8G4MI
Največja dovoljena raven hrupa vozil med vožnjo, ki jo določa tehnična specifikacija, je odvisna od
(označite nepravilni odgovor)
☐ vrste vozila,
☐ moči motorja,

v

☐ največje dovoljene mase,
☐ hitrosti vozila med vožnjo.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

z

44. Oznaka vprašanja: 11G8M4M5I
Kdo je lahko voznik vozila za prevoz nevarnega blaga?
☐ Oseba z veljavnim certifikatom o strokovni usposobljenosti, ki je dopolnila 21 let.

o

☐ Oseba z vozniškim dovoljenjem C kategorije, ki je dopolnila 18 let.
☐ Oseba z vozniškim dovoljenjem C kategorije, ki je dopolnila 21 let.
☐ Oseba z veljavnim certifikatom o strokovni usposobljenosti.
Št. možnih točk: 1

Št. doseženih točk:

45. Oznaka vprašanja: 2G5MP
Pojasnite tekoče vzdrževanje vozil (kdaj, kaj obsega,..)!

R

E
Št. možnih točk: 2

Št. doseženih točk:
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Predmet: Varnost v cestnem prometu
46. Oznaka vprašanja: 12H1MI
Po Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev so obvezni
(označite nepravilni odgovor)

☐ kontrolni zdravtveni pregledi,

v

☐ usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi,
☐ preventivni (obdobni) zdravstveni pregledi,
☐ predhodni preventivni zdravstveni pregledi.
Št. možnih točk: 1

z

Št. doseženih točk:

47. Oznaka vprašanja: 4H2M2M3M4M5I
Kolikšna je omejitev hitrosti na cestah izven naselja za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad
3.500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo?
☐ 70 km/h.
☐ 80 km/h.
☐ 90 km/h.
☐ 60 km/h.
Št. možnih točk: 1

o

R

Št. doseženih točk:

E
C
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48. Oznaka vprašanja: 18H2MI
Prevoznik:
(označite nepravilni odgovor)

☐ je obvezan voditi evidence o hujših prometnih prekrških voznikov,
☐ je obvezan analizirati podatke o hujših prometnih prekrških,

v

☐ je obvezan izvesti programe obnavljanja in dopolnjevanja znanja z namenom, da se število hujših
prometnih prekrškov zmanjša,
☐ ni obvezan analizirati prometnih prekrškov in sprejemati ukrepov za njihovo zmanjševanje, ker
morajo za to skrbeti represivni organi.
Št. možnih točk: 1

z

Št. doseženih točk:

49. Oznaka vprašanja: 2H4MI

Na koliko kategorij, glede na posledice, se delijo prometne nesreče?

o

☐ Obstaja samo ena kategorija prometnih nesreč.
☐ Na dve: smrtne in z materialno škodo.

☐ Na tri: smrtne, z materialno škodo in z telesnimi poškodbami.

R

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

Št. doseženih točk:

E
C
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50. Oznaka vprašanja: 16H5M4M5P
Pri zaviranju deluje tovor na prednjo steno tovornjaka
s silo ___________ (poimenujte ustrezno silo pospeševanja)
Če se sprednja stranica tovornjaka s skupno maso nad 3,5 tone uporablja za pritrjevanje tovora, mora
biti izdelana tako, da prenese

v

silo, ki je enaka teži ________(v %) __________ (česa)

z
Št. možnih točk: 2

o

Št. doseženih točk:

R
E
C
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