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1. SPLOŠNO O SUB
BVENCIO
ONIRANII VOZOV
VNICI IJP
PP

Dijaki, študentje
š
in udeležen
nci izobražeevanja odraaslih imajo pod pogoji, ki so do
oločeni v
Zakonu o prevoziih v cestnem promeetu pravico
o do nakup
pa subvenccionirane mesečne
m
vozovnice oziroma subvencion
nirane vozo
ovnice za 10
0 voženj na mesec.
Ministrsstvo za infraastrukturo s 1.9.2016 uvaja enotn
no elektron
nsko vozovn
nico za med
dkrajevni
in mesttni javni potniški pro
omet v Sloveniji. Dosedanja sub
bvencionirana vozovniica tako
postanee subvencio
onirana vozo
ovnica IJPP.. Subvencio
onirana vozo
ovnica se upravičencu izda kot
subvenccionirana vozovnica IJPP v obliki elektronske vozovnicee IJPP na b
brezstični čip kartici
IJPP. Po
otnik subvencionirano vozovnico IJPP uporab
blja kot eno
otno vozovnico IJPP, ki
k mu na
geograffskem obmo
očju veljavn
nosti (relacijji, coni) omo
ogoča:
- uporabo različnih vrst prevoza (vlak/avtobuss) in
- prestopanjee na vozna sredstva
s
razzličnih prevvoznikov.
Potnik lahko subvvencionirano
o vozovnico
o IJPP upo
orablja na vseh
v
avtobusih, s kate
erimi se
izvaja jaavni linijski prevoz potn
nikov v messtnem in me
edkrajevnem linijskem
m cestnem prometu,
p
ter na vlakih,
v
ki so
o označeni kot regionaalni vlak (RG
G) ali potnišški vlak (LP oz. LV). Ob
b plačilu
dodatkaa, ki je določen z veljavvno tarifo prevoznika, lahko
l
potnik s subvenccionirano vo
ozovnico
IJPP upo
orablja tudi naslednja vozna
v
sredsstva oziroma nadstandardne storittve:
- vlake,
v
ki vozijo
v
v no
otranjem žeelezniškem prometu in so oznaačeni kot InterCity
I
S
Slovenija
(IC
CS) ali InterrCity (IC),
- avtobuse, s katerimi se
s izvaja javvni linijski prevoz potniikov v medn
narodnem cestnem
c
prometu in
n vlake v mednarodne
m
em železnišškem prom
metu, ki so označeni kot
k vlaki
EuroCity (EC
C), Mednarodni vlaki (M
MV) in vlaki EuroNightt (EN),
s
v vaggonu vlaka 1.
1 razreda in
n
- sedež
- prevoz prtljjage, živali, nespremljaane pošiljke ali kolesa.
PP za conskki mestni prromet v Lju
ubljani in Mariboru
M
Potniki s subvencionirano vozovnico IJP
n postajah, ki ležijo znotraj
z
con
nskega obm
močja, vstop
pajo tudi v vozna sred
dstva, ki
lahko na
izvajajo medkrajevni javni linijski preevoz potnikkov. Postajje/postajališča, iz katerih je
omogoččen vstop so
o označena v voznem redu.
r

2. V
VLOGA ZA IZD
DAJO SU
UBVENC
CIONIRA
ANE VOZ
ZOVNIC
CE ZA
O/ŠTUDIJJSKO LE
ETO 2016//2017
ŠOLSKO
Za prido
obitev subvencioniranee vozovnicee IJPP je pre
edhodno po
otrebno izpo
olniti obraze
ec Vloga
za izdajo subvencio
onirane vozzovnice (v nadaljevanju
n
u: vloga).

Z uveljaavitvijo enottne vozovnice IJPP se uvede novaa oblika vlo
oge. Nova vloga se od vloge, ki
velja do
o 31.10.2016
6 razlikuje v naslednjih
h točkah:
•

•

•

navedbo prrevoznika s katerim je nameraval upravičenec potovati, po novem zamenja
prevoznik IJPP. Vlagattelj vnese podatke
p
o relaciji, ki vključuje
v
najbližjo posstajo oz.
postajališčee vlagateljeevega bivaliišča in najb
bližjo postaajo oz. posttajališče lokacije, v
kateri se vlagatelj
v
izzobražuje. Nazive obravnavanih postaj/po
ostajališče vlagatelj
v
preveri na portalu
p
IJPP
P;
poleg vlogee v fizični ob
bliki je vsem
m vlagatelje
em po noveem na voljo tudi spletn
na vloga,
ki ob izdaji subvencion
nirane vozo
ovnice IJPP omogoča
o
hitrejšo obraavnavo upraavičenca
na blagajni. Upravičen
nec izpolni vse podatkke na spletn
nem obrazccu, ga natissne ter s
s
strani
VIZ potrjenega,
p
, podpisaneega predložži ob nakup
pu subvenccionirane vo
ozovnice
IJPP na blaggajni prevozznika;
s
spremembo
o ali preklicc veljavne vloge
v
lahko
o upravičeneec uredi le pri prevozniku, pri
katerem je vlogo oddaal. Spremem
mbo ali prekklic veljavnee vloge, ki se nanaša na izdano
s
subvencion
nirano vozo
ovnico IJPP
P in vklju
učuje mesttni promett Ljubljanaa, lahko
upravičenec uredi tudii pri prevozniku, ki izvaaja mestni promet.
p

Vlagatelj lahko prredloži vloggo in izved
de prvi nakkup subven
ncionirane vozovnice IJPP na
prodajn
nem mestu prevoznikaa, ki bo izvedel pretežni del prrevoza. Po
odatki o prodajnih
mestih, ki so vključčena v sistem
m IJPP so naa voljo na www.ijpp.si
w
.
m sredstvu podaljša te
erminske relacijske in kkoličinske produkte
p
Upraviččenec lahko na voznem
IJPP, ki so izdani na kartici IJPP,
I
če preevoznik, ki izvaja prevvoz s tem voznim sre
edstvom,
podaljšeevanje vozovnic IJPP na voznih sredstvih omogoča. Povezave do spletnih strani
prevozn
nikov, ki om
menjeno storritev omogo
očajo so prikazane na portalu
p
IJPP
P.

Ob naku
upu subvencionirane vozovnice
v
IJPP vlagateljj predloži:
•
•
•

vveljavni oseebni dokument,
natisnjeno izpolnjeno in podpisan
no e‐vlogo1 za izdajo subvencioni
s
irane vozovvnice ali
ročno izpolnjeno vlogo
o na natisnjeenem obrazzcu;
v
vlogo
lahko
o potrdi VIZ ali pa vlagaatelj vlogi prredloži potrrjen obrazecc Potrdilo o vpisu.

3. CENA
C
SU
UBVENC
CIONIRA
ANE VOZOVNICE
E IJPP
Subvenccionirana vo
ozovnica IJP
PP velja na izbrani relaaciji za obdo
obje enega meseca, in sicer od
prvega do zadnjegga dne v meesecu in še prvi delovn
ni dan nasleednjega meeseca (sobo
ota se ne
šteje ko
ot delovni daan).

1

Izvajalecc vzgojno izob
braževalnega programa ozirroma študijskega programaa lahko podatke o statusu vlagatelja
v
potrdi na vlogi ali z izdanim Potrdilo
om o vpisu. K izpolnjeni
i
vloggi lahko potniki predložijo p
potrdilo o vpissu v
o
študiijski program.
vzgojno‐izobraževalni oziroma

Cena su
ubvencionirane vozovn
nice IJPP, ki jo plača up
pravičenec je odvisna od dolžine relacije,
na kateri upravičen
nec potuje:
Razred oddaljenossti2

Ce
ena mesečn
ne vozovnicce

1. razred: oddaljen
nost od 2 km
m do 60 km

25
5€

2. razred: oddaljen
nost več kot 60 km do vključno
v
90 km

35
5€

3. razred: oddaljen
nost več kot 90 km

55
5€

mesečn
na subvencio
onirana vozzovnica za 10
1 voženj naa
mesec

20
0€

4. ŠTUDEN
NTJE - IMETNIK
I
KI SUBV
VENCION
NIRANE VOZOV
VNICE
Z 10 VO
ZA
OŽENJ NA
N MESE
EC ZA ME
ESEC SE
EPTEMBE
ER 2016
Študenttje, ki so na podlaggi vloge zaa študijsko leto 2015
5/2016 upravičeni do
o izdaje
subvenccionirane vo
ozovnice lahko za messec septemb
ber 2016 op
pravijo naku
up subvencionirane
vozovnice IJPP za 10 voženj. Nakup bo mogoč le na prodajn
nem mestu
u, kjer je biila vloga
oddana.

5. POLLET
P
TNA SUBV
VENCIO
ONIRANA
A VOZOV
VNICA IJJPP
Cena su
ubvencioniraane polletne vozovnicee IJPP znašaa3, 4:
Razred oddaljenossti

Veljaavnost štirih
h
mesecev
m

Veljjavnost pettih
mesecev

1. razred: oddaljen
nost od 2 km
m do 60 km

90,00 €

112,50 €

2. razred: oddaljen
nost več kot 60 km do
vključno
o 90 km

130,00
1
€

162,50 €

2

Oddaljeenost se izraččuna na osnovvi najkrajše raazdalje potovvanja med začčetno in konččno točko relaacije, ki je
navedenaa na vlogi
3
4

Polletnaa dijaška velja od 1.9.2016 do 31.1.2017 in od 1.2.2017 do 30.6.201
17
Polletnaa študentska velja
v
od 1.10.2
2016 do 31.1.2017 in od 1.2
2.2017 do 30..6.2017

3. razred: oddaljen
nost več kot 90 km

210,00
2
€

262,50 €

subvenccionirana po
olletna vozo
ovnica za 10
0
voženj na
n mesec

70,00 €

87,50 €

6. LETNA
L
S
SUBVEN
NCIONIRA
ANA VOZOVNIC
CA IJPP
Cena su
ubvencioniraane letne vo
ozovnice IJP
PP znaša5, 6:
Razred oddaljenossti

Ve
eljavnost devetih
ev
mesece

Veljavno
ost desetih
mesecev

1. razred: oddaljen
nost od 2 km
m
do 60 km
m

180,00 €

200
0,00 €

2. razred: oddaljen
nost več kot 60
km do vključno
v
90 km

270,00 €

300
0,00 €

3. razred: oddaljen
nost več kot 90
km

450,00 €

500
0,00 €

subvenccionirana leetna vozovnica
za 10 vo
oženj na meesec

135,00 €

150
0,00 €

7. SUBVEN
NCIONIR
RANA VOZOVN
V
NICA
L
LJUBLJA
ANE IN MARIBO
M
ORA

IJJPP

NA
A

OBM
MOČJU

Upraviččenec lahko
o na obmo
očju mestn
nega prome
eta Ljubljan
na in Maribor izvede
e nakup
kombinirane subveencioniranee vozovnicee IJPP. Za uporabo
u
vseh ostalih mestnih prrometov
ostaja način
n
izdajee kombinirane subven
ncionirane mesečne vozovnice
v
aali subvencionirane
vozovnice za 10 voženj
v
na mesec
m
nesp
premenjen, saj so obravnavane vozovnice produkt
prevozn
nika, ki še nii vključen v sistem IJPP
P.
Cene su
ubvencioniraanih meseččnih vozovnic v mestne
em prometu
u za upravičence znašajjo:

5
6

Letna dijaška
d
velja od
d 1.9.2016 do
o 30.6.2017
Letna šttudentska veljja od 1.10.201
16 pa do 30.6..2017

Plaččilo upravičenca
M
Mestni
prom
met
1 cona

2 coni

3 cone

V vlogi je
j potrebno
o pravilno vn
nesti uporabo mestnegga prevoza.
Ljubljan
na

20,00 €

25,00 €

2
25,00 €

Mariborr

15,61 €

/

/

Za subvvencionirano
o mestno vozovnico IJPP, ki je kupljena na podlagi izdan
ne subvencionirane
vozovnice IJPP za medkrajevn
m
ni prevoz, jee potrebno doplačilo. Upravičenci
U
lahko izbirrajo med
mesečn
nim, polletnim oziroma letnim dop
plačilom.

Mestni
promet

Meseečna

Polletna
P
zaa štiri
m
mesece

Polletnaa
za pet
mesece
ev

Letn
na
za devet
d
messecev

Letna
za deset
mesecev

V vlogi je
j potrebno
o pravilno navesti relaccijo mestnegga prometaa.
Ljubljan
na

10,00
0€

4
40,00
€

50,00 €

90,0
00 €

100,00 €

Mariborr

5,00 €

2
20,00
€

25,00 €

45,0
00 €

50,00 €

8. KARTIC
K
CA IJPP
1) IZD
DAJA KAR
RTICE IJPP
P
Subvenccionirana vo
ozovnica IJP
PP se izdaja na elektron
nski kartici upravljavcaa IJPP.

Kartico IJPP prejmee potnik breezplačno ob
b nakupu produkta IJPP
P.
2) ZAP
PIS STATU
USA IN PR
RODUKTO
OV IJPP NA
A KARTIC
CO IJPP
Ob izdaji kartice IJP
PP se na kartico zapišee status, ki določa
d
upraavičenost im
metnika karrtice IJPP
do naku
upa enotnee vozovnicee IJPP, in upravičenos
u
st do nakup
pa subvenccionirane vo
ozovnice
IJPP. Naa kartici IJP
PP je zapisaan samo en
n status, po
otnik pa lah
hko ima naa kartici IJP
PP hkrati
zapisanih več vrst vozovnic
v
IJP
PP.
ORABA KA
ARTICE IJPP
3) UPO
me osebe (im
menska karrtica), lahko
o uporablja le oseba, na katero
Kartico IJPP, ki je izzdana na im
se karticca nanaša.
4) PRIIJAVA IZG
GUBE/KRA
AJE KART
TICE IJPP
Potnik prijavo
p
izgube/kraje kaartice IJPP sp
poroči prekko elektronsskega naslovva potnik.ijpp@slo‐
zeleznicce.si, na št. 080 45 77 ali na prodajno mesto
o, ki je vključeno v sisteem IJPP. Naa podlagi
prejete prijave se kartica
k
IJPP blokira in se v sistemu IJPP več nee more uporabljati.
5) IZD
DAJA NAD
DOMESTNE
E KARTIC
CE IJPP
Imetnikk imenske kaartice IJPP, ki prijavi izggubo/krajo kartice IJPP
P, lahko vloži zahtevo za
z izdajo
nadomeestne karticce IJPP z izpolnitvijo Obrazca IJJPP‐1A: Zah
htevek za iizdajo nado
omestne
kartice IJPP (v priloggi dokumentta). Po izdajji nadomesttne kartice IJPP se prvo
otna karticaa IJPP ne
more veeč deblokiraati.
Na nad
domestno kartico
k
IJPP
P se zapišejjo vsi podaatki o imettniku imenske kartice
e IJPP in
veljavni produkti IJJPP, ki so biili shranjeni na prijavljeni izgubljeeni/ukraden
ni kartici. Zaa stroške
storitevv izdaje nado
omestne kaartice IJPP se potniku obračuna
o
3 EUR.
E
Izdajo nadomestne
n
e kartice IJP
PP lahko uveeljavlja izklju
učno imetnik imenske kartice IJPP
P.
6) BLO
OKADA/DEBLOKAD
DA KARTIICE IJPP
V primeeru prijave izgube/kraje
i
e, zlorabe ali
a nepraviln
ne uporabe,, poškodbe,, neberljive vsebine
aplikacijje IJPP ali izzdaje nadom
mestne karrtice IJPP se
e izvede blo
okada karticce IJPP v roku 24 ur
od prijave blokade kartice.
Imetnikk kartice IJJPP, ki je blokirana lahko zahtteva ponovvno aktivaccijo kartice
e IJPP z
izpolnitvvijo Obrazca IJPP‐1B: Zahtevek
Z
zaa deblokado
o kartice IJP
PP (v prilogii dokumentta), ki ga
posredu
uje na elekttronski naslo
ov potnik.ijpp@slo‐zeleznice.si alii odda na prodajnem mestu,
m
ki
je vključeno v sisttem IJPP. O zahtevku odloči upravljavec IJP
PP in o svo
oji odločitvi obvesti
vlagatellja zahtevkaa.

Deblokaado kartice IJPP opravii prodajno osebje
o
na prodajnem
p
m
mestu,
ki jee vključeno v sistem
IJPP, naa podlagi po
ozitivne odločitve uprravljavca IJP
PP, ko imettnik predložži blokirano
o kartico
IJPP.
V primeru izdaje nadomestne kartice,, se prvotn
na kartica ne more več deblokirati in
uporablljati.

9. REKLAM
R
MACIJE, ODŠKO
ODNINE IN
I ODZIV
VI POTN
NIKOV
Reklamaacije in odšškodnine po
otnik uveljaavlja s klicem na telefo
onsko števiilko 080 45 77 ali z
vložitvijo izpolnjenega Obraazca IJPP‐3: Reklamacijski zahteevek (v prilogi doku
umenta).
Izpolnjeen obrazec lahko potnik posreduje na elektronski po
oštni naslovv: potnik.ijpp@slo‐
zeleznicce.si ali po
o pošti na naslov Ministrstva
M
za
z infrastru
ukturo, Slu
užba za traajnostno
mobilno
ost in prometno politikko, Langusova ulica 4, 1000
1
Ljubljaana.
ema IJPP
Potniki lahko svoje pripombee, predlogee in pohvalle glede prroduktov IJPP in siste
posredu
ujejo na telefonsko številko 080 45 77 ali z izpolnitvijjo Obrazca IJPP‐4: Prittožbe in
predloggi (v prilogi dokumentaa). Izpolnjen obrazec lahko potniki posredu
ujejo na ele
ektronski
poštni naslov: potnik.ijpp@
p
@slo‐zeleznice.si ali po pošti na naslo
ov Ministrsstva za
infrastru
ukturo, Služžba za trajn
nostno mob
bilnost in prrometno po
olitiko, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljan
na.

10. INFORM
MIRANJE
E IN POM
MOČ POT
TNIKOM
M
Informaacije o uporabi kartice IJPP, cenah in voznih redih lahko pridobijo po
otniki na brrezplačni
telefonsski številki 080 4577. Svoja vprrašanja lahkko prav takko posredujjejo po ele
ektronski
pošti naa elektronskki naslov: po
otnik.ijpp@slo‐zeleznicce.si.
Več info
ormacij o su
ubvencioniranih vozovn
nicah IJPP je
e dostopnih
h na portalu
u www.ijpp.si.

V Ljubljaani, 22.8.20
016

11. PRILOG
GE:
OBR
RAZEC IJJPP-1A: ZA
AHTEVEK
K ZA IZDA
AJO NADOMESTNE IMENSKE
E
BRE
EZKONTA
AKTNE ČIIP KARTIC
CO IJPP
OBR
RAZEC IJJPP-1B: ZA
AHTEVEK
K ZA DEBL
LOKADO PRODUKT
P
TA/KARTIICE
IJPP
P
OBR
RAZEC IJJPP-2: ZAH
HTEVEK ZA
Z VRAČIILO/MENJJAVO PRO
ODUKTA IJPP
I
OBR
RAZEC IJJPP-3: REK
KLAMACIIJSKI/ODŠ
ŠKODNINS
SKI ZAHT
TEVEK
OBR
RAZEC IJJPP-4: PRIT
TOŽBE IN
N PREDLO
OGI

Obrazec IJPP-1A: Zahtevek za izdajo nadomestne imenske brezkontaktne čip kartico IJPP

Ime:
Priimek:
Ulica in hišna št.:
Poštna št. in kraj:
Rojstni datum:
EMŠO:
e-naslov:

@
(e-naslov vpišite, če se želite prijaviti na e-novice)

Podpisani s to naročilnico naročam:
izdajo nadomestne brezkontaktne čip kartice IJPP, s katero se nadomesti brezkontaktna
čip kartica IJPP št.

V

, dne

Podpis naročnika kartice IJPP*:
*Podpisani na podlagi 8. člena ZVOP‐1 podajam pisno privolitev, da se vsi moji osebni podatki obdelujejo in vodijo v zbirki upravljavca
osebnih podatkov upravljavca IJPP in prevoznikov, ki so vključeni v sistem IJPP, kjer bodo osebni podatki varovani v skladu z navedenim
zakonom in ne bodo posredovani drugim pravnim ali fizičnim osebam. S podpisom dovoljujem obdelovanje podatkov za statistične namene
in spremljanje uporabe brezstične čip kartice za potrebe reklamacij in povračil.

(Izpolni blagajniško osebje)

Št. čip kartice:

Podpis in žig:

Obrazec IJPP-1B: Zahtevek za deblokado produkta/kartice IJPP
datum:
Vlagatelj zahtevka
ime in priimek:
naslov:
EMŠO:
telefon:
e-naslov
Številka/relacija/vrsta:

blokiranega produkta IJPP
blokirane kartice IJPP

Opis razloga za deblokado produkta/kartice:

Priloge k zahtevku:
‐
Podpisani se strinjam:
da se podatki preverijo v zalednem sistemu upravljavca IJPP,
da me o reševanju ugovora obveščate preko telefona, e-pošte ali pisno,
da odgovor prejmem v osmih delovnih dneh od vložitve ugovora in
da se kopija odgovora shrani skupaj s tem ugovorom.

‐
‐
‐
‐

(ime in priimek vlagatelja zahtevka, podpis)
(Izpolni blagajniško osebje)

Datum prejema:
Način prejema:

1

e-pošta
stacionarno prodajno mesto
naziv1:

če je zahtevek prevzet na stacionarnem prodajnem mestu, se navede naziv tega prodajnega mesta

(izpolni osebje upravljavca IJPP )

Številka zadeve:
Rok za sprejem odločitve2:
Datume sprejete odločitve:
Sprejeta odločitev:

odobritev deblokade kartice
zavrnitev deblokade kartice

2

Odločitev mora biti sprejeta v roku 8 dni od dneva prejema zahtevka v obravnavo.

Obrazec IJPP-2: Zahtevek za vračilo/menjavo produkta IJPP
datum:
Vlagatelj zahtevka
ime in priimek:
naslov:
EMŠO:
telefon:
e-naslov
št. kartice IJPP:
VRAČILO
Vrsta produkta1:
Relacija/cona:
Številka produkta:
Razlog vračila/menjave:
1

Navede se ali gre za enkratno, mesečno, količinsko, subvencionirano vozovnico.

NADOMESTNI PRODUKT (MENJAVA)
Vrsta produkta1:
Relacija/cona:
Številka produkta:
Razlog vračila/menjave:
UPRAVIČENEC DO DENARNEGA VRAČILA
Znesek vračila mi nakažite:
po pošti na zgoraj naveden naslov
na osebni račun:
banka
ekspozitura
št. os. računa
davčna št.
na TRR račun:
banka
št. računa
davčna št.

(ime in priimek vlagatelja zahtevka, podpis)
(izpolni osebje na stacionarnem prodajnem mestu

Datum prejema:
Stacionarno prodajno mesto:
Znesek vračila:
Nova vozovnica1:

št.:
relacija/cona:
cena:

Datum plačila2:
1
2

Podatek se vpiše v primeru menjave vozovnice.
Negotovinsko vračilo prevoznine se izvede v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka za vračilo.

Obrazec IJPP-3: Reklamacijski/odškodninski zahtevek

datum:
Vlagatelj zahtevka
ime in priimek:
naslov:
EMŠO:
telefon:
e-naslov
št. kartice IJPP:
Predmet reklamacije/odškodnine:
(navedba produkta IJPP ali storitve, ki je predmet reklamacije/odškodnine)

Obrazložitev reklamacijskega/odškodninskega zahtevka:

Priloge k zahtevku:
‐

(ime in priimek vlagatelja zahtevka, podpis)
(izpolni osebje na stacionarnem prodajnem mestu/upravljavec IJPP )

Datum prejema:
Način prejema:

1

e-pošta
po pošti
stacionarno prodajno mesto
naziv1:

če je zahtevek prevzet na stacionarnem prodajnem mestu, se navede naziv tega prodajnega mesta

(izpolni osebje upravljavca IJPP )

Številka zadeve:
Pristojnost odločanja:

upravljavec IJPP
prevoznik:
(navede se naziv in naslov)
2

Rok za sprejem odločitve :
Datum sprejete odločitve:
Pojasnilo odločitve:

Sprejeta odločitev:
2

odobritev zahtevka
zavrnitev zahtevka

Odločitev mora biti sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka v obravnavo.

Obrazec IJPP-4: Pritožbe in predlogi
datum:
Vlagatelj zahtevka
ime in priimek:
naslov:
telefon:
e-naslov

Zadeva:

(opis pripombe, pritožbe, predloga in/ali pohvale glede produktov IJPP in sistema IJPP)

Spoštovani!
Zahvaljujemo se vam, ker ste nas opozorili na pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v sistemu IJPP, oziroma za vaše predloge in pripombe,
s katerim nam omogočate, da bomo sistem IJPP čim bolj približali željam in potrebam uporabnikov.

(izpolni osebje na stacionarnem prodajnem mestu/upravljavec IJPP )

Datum prejema:
Način prejema:

1

e-pošta
po pošti
stacionarno prodajno mesto
naziv1:

če je zahtevek prevzet na stacionarnem prodajnem mestu, se navede naziv tega prodajnega mesta

(izpolni osebje upravljavca IJPP )

Številka zadeve:
Datum sprejete rešitve:
Sprejeta rešitev:

