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Implementacije nove aplikacije Prevoz

Spostovani.
Z okroznicama z dne 26.8.2016 in 28. 9. 2016 smo vas seznanili z novo aplikacijo Prevoz, z izhodisei za
obracun stroskov prevoza na delo in z dela ter s spremembami glede vnosa in potrjevanja e-zahtevkov za
povraeilo stroskov prehrane, prevoza in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) za
zaposlene.
Moduli Prevoz, Prehrana in KAD so dostopni preko aplikacije Izplacila poleg place (IZPP) na Portalu
ministrstva v skladu z dodeljenimi pravicami v varnostni shemi. Modul Prevoz bo za vnos izjav in
obracunov za mesec september 2016 odprt predvidoma od 12. 10. 2016 po 12. uri do vkljucno 28. 10.
2016.
Zahtevke za september 2016 za povracilo stroskov prehrane ter premij KAD ste oddali ze preko starih
aplikacij, prvic pa jih boste preko aplikacije IZPP oddali za mesec oktober 2016.
Zelimo, da bi imeli z novo aplikacijo Prevoz eim manj tezav, zato bodo na Portalu MIZS / »Povezave« I
»Prevozi« objavljeni dokumenti, ki se bodo po potrebi dopolnjevali, in yam bodo v pomoe pri uporabi
aplikacije:
• Okroznica: Prenovljena aplikacija Prevoz z dne 26. 8. 2016
• Obrazec Izjava za povraeilo stroskov prevoza na delo in z dela z navodili z izpolnjevanje izjave
• Okroznica: Aplikacije Prevoz, Prehrana in KAD z dne 28.9.2016
• Odgovori na pogosta vprasanja
• Prakticni primeri izbire in izracuna najcenejsega javnega prevoza
• Pripomoeek za izraeun stroska prevoza na posamezni relaciji glede na stevilo dni prisotnosti.
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Na ministrstvu smo pripravili predstavitev aplikaeije v obliki vee krajsih video navodil, ki bodo nadomestila
klasieno predstavitev uporabe aplikacije in yam bode dostopna kadarkoli. Do video predstavitev boste
lahko dostopali preko povezave »Podpora« ob vstopu v aplikacijo IZPP, kjer bodo objavljena tudi
uporabniska navodila.
Priporoeamo, da se pred zaeetkom uporabe aplikaeije seznanite z vsemi objavljenimi dokumenti, navodili
in pripomoeki.
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