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1. UPRAVLJANJE DOSTOPA DO SISTEMA IMI  

Nacionalni koordinatorji IMI (koordinatorji NIMIC) skrbijo, da se ustrezni organi registrirajo v 
sistemu IMI ter dobijo dostop do modulov, ki ustrezajo njihovemu področju pristojnosti. 
Koordinatorji NIMIC lahko to pristojnost delno ali v celoti prenesejo na druge registrirane organe.  

Organi, ki urejajo dostop do sistema IMI, se imenujejo upravitelji dostopa. Poleg tega, da 
registrirajo nove organe in uporabnike ter odobrijo dostop do posameznih modulov, skrbijo za 
ažuriranje podatkov o organih.  

Številni organi, ki imajo vlogo upravitelja dostopa, so pristojni tudi za izmenjavo informacij in/ali 
koordinacijo izmenjave informacij v sistemu IMI.  

Uporabniki v organu dobijo uporabniške pravice v skladu s svojimi pristojnostmi. Druge organe lahko 
registrira in upravlja samo uporabnik pri upravitelju dostopa, ki ima uporabniške pravice skrbnika. 

 

2. REGISTRACIJA ORGANA 

Upravitelji dostopa so pristojni za registracijo pristojnih organov, ki morajo pri svojem delu 
uporabljati sistem IMI. Uporabnik pri upravitelju dostopa z uporabniško pravico skrbnika lahko: 

 registrira organ v sistemu IMI ali 

 povabi organ k samoregistraciji.  

Organ se lahko v sistemu IMI registrira samo enkrat. Preden skrbnik registrira organ, mora 
preveriti, ali ni že registriran. Če je organ registriran, skrbnik zgolj: 

 odobri dostop do dodatnega modula (glej razdelek 2.1.2), 

 registrira nove uporabnike, 

 in/ali spremeni že dodeljene vloge uporabnikov (glej razdelek 3.2). 

Če organ še ni registriran, ga bodisi registrira bodisi pošlje vabilo za samoregistracijo. 

2.1. REGISTRIRANJE ORGANA V SISTEMU IMI  

Skrbnik pri upravitelju dostopa opravi registracijo novega organa v menijski možnosti Administracija. 
Sledita dva koraka: 

1. Vpis podatkov o organu in prvem uporabniku 

2. Odobritev dostopa organa do ustreznih modulov 
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2.1.1. REGISTRACIJA PODATKOV O ORGANU IN PRVEGA UPORABNIKA 

Vnesti morate naslednje podatke: 

 uradno ime in neuradni naziv organa (iz katerega bo jasno razbrati, za katera področja je 
organ pristojen),  

 kontaktne podatke organa (telefonsko številko, naslov, spletni naslov), 

 ime in kontaktne podatke prvega registriranega uporabnika v organu. 

Na spustnem seznamu izberite in označite ustrezne klasifikacije, ki bodo drugim organom omogočile 
prepoznati pristojnosti organa. 

Prvi uporabnik prejme začasno geslo s samodejnim elektronskim sporočilom. Uporabniško ime mu 
boste morali sporočiti sami. Iz varnostnih razlogov mu ga NE smete sporočiti po elektronski pošti.  

Prvi uporabnik ima samodejno vlogo skrbnika, tako da lahko: 

 posodobi podatke o organu v sistemu IMI, 

 registrira uporabnike, posodobi in izbriše njihove podatke, 

 ponastavi geslo.  

Natančnejše informacije vsebujejo navodila za skrbnike: Upravljanje mojega organa in uporabnikov. 

V sistemu IMI ste tako registrirali pristojni organ in prvega uporabnika. Vaša naslednja naloga je, da 
organu odobrite dostop do ustreznega modula (modulov) IMI. 

2.1.2. ODOBRITEV DOSTOPA DO USTREZNIH MODULOV 

V zavihku Moduli je treba izbrati ustrezni modul oziroma module. Glede na izbrani modul bo 
upravitelj dostopa morda moral: 

 označiti, ali bo organ imel vlogo koordinatorja ali opravljal naloge organa, 

 označiti ustrezne možnosti na seznamu klasifikacij za izbrani modul, 

 določiti nastavitve za odobritev zahtevka, pravico do zavrnitve zahtevka in postopek 
dodeljevanja (samo pri zahtevkih za informacije), 

 izbrati povezanega koordinatorja (samo če organ nima dodeljene vloge koordinatorja v 
modulu). 

Uporabnik, ki je že registriran, samodejno dobi vse uporabniške pravice v izbranem modulu 
(modulih). 

2.2. VABILO K SAMOREGISTRACIJI ORGANA  

Če organe povabite, da se v sistemu registrirajo sami, zmanjšate obseg svojega dela, hkrati pa 
ohranite nadzor nad postopkom registracije. Organ lahko opravi samoregistracijo samo na povabilo 
upravitelja dostopa. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_authority_users_sl.pdf
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Postopek ima 4 korake: 

1. Upravitelj dostopa pripravi in pošlje vabilo k samoregistraciji: izberite menijsko možnost 

Administracija  Vabila k registraciji. 

2. Pristojni organ prejme vabilo in v sistem vnese svoje podatke. 

3. Upravitelj dostopa prejme samodejno elektronsko sporočilo ob vsaki registraciji organa v 
sistemu. Potrditi morate podatke, ki jih je pri registraciji v sistem vnesel organ. Izberite 

menijsko možnost Moja opravila  Potrditev registracije, in poiščite registracijo.  

4. Nato v zavihku Moduli odobrite dostop organa do ustreznega modula IMI.  

1. Vabilo organu k registraciji  2. Organ se registrira  3. Potrditev registracije  4. Odobritev 

dostopa do modulov 

 

3. UPRAVLJANJE ORGANOV IN UPORABNIKOV  

Ko organ registrirate v sistemu IMI, vas sistem samodejno določi za njegovega upravitelja dostopa in 
pokaže vaše ime v zavihku Podatki o upravljanju.  Če želite posodobiti podatke o organu in njegovih 

uporabnikih, izberite menijsko možnost Administracija  Upravljani organi. Splošni iskalni kriteriji 
omogočajo samo iskanje organov, za katere je vaš organ upravitelj dostopa. Menijsko možnost 
Upravljani organi lahko uporabite tudi za upravljanje drugih organov in uporabnikov v svoji državi, 
vendar morate pred tem pri iskalnem kriteriju Samo moji organi označiti Ne. 

3.1. UPRAVLJANJE ORGANOV 

3.1.1. POSODOBITEV OSNOVNIH PODATKOV O ORGANIH  

Podatki o organih morajo biti ažurni, saj bodo uporabniki sistema IMI samo tako lahko uspešno 
poiskali ustrezni organ. Če želite posodobiti osnovne podatke organa: 

1. Poiščite organ v menijski možnosti Upravljani organi.  

2. Odprite podatke o organu s klikom gumba Odpri.  

3. V zavihku Organ kliknite gumb Uredi organ in posodobite podatke. Posodobili boste lahko 
tudi nekatere podatke v zavihkih Klasifikacija, Moduli in Podatki o upravljanju.  

3.1.2. POSODOBITEV KLASIFIKACIJ, NASTAVITEV IN POVEZANIH KOORDINATORJEV ZA 

MODUL 

Če želite spremeniti podatke za modul: 

1. V zavihku Organ kliknite gumb Uredi organ. 

2. Odprite zavihek Moduli. 

3. Izberite modul. 

4. Ustrezno spremenite klasifikacije, nastavitve in/ali povezane koordinatorje. 
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3.1.3. DODAJANJE IN IZBRIS UPRAVITELJEV DOSTOPA (PODATKI O UPRAVLJANJU)  

Zavihek Podatki o upravljanju vsebuje naslednje podatke o organu v sistemu IMI: 

 status (aktiven ali ukinjen), 

 upravitelje dostopa, 

 zgodovino preteklih sprememb, 

 uporabnike v organu z uporabniško pravico skrbnika.  

Če želite dodati svoj organ med upravitelje dostopa, v zavihku Organ spet kliknite gumb Uredi 
organ. Organ boste tako laže upravljali, saj ga bo sistem dodal med privzete iskalne kriterije v 
menijskih možnostih Upravljani organi in Pošiljanje e-sporočil. 

3.1.4. ODOBRITEV IN UKINITEV DOSTOPA DO MODULOV 

Če želite odobriti ali ukiniti dostop organa do modula: 

1. Izberite menijsko možnost Upravljani organi in poiščite organ. 

2. Odprite podatke o organu. 

3. Odprite zavihek Moduli.  

Ko organu odobrite dostop do modula, morate označiti tudi povezanega koordinatorja. Ko organu 
odobrite dostop do novega modula, sistem IMI skrbniku oziroma skrbnikom v organu samodejno 
dodeli vse uporabniške vloge. Morda boste morali dodeliti vloge v modulu še drugim uporabnikom 
ali registrirati nove uporabnike za ta modul.   

Če morate organu spremeniti vlogo v posameznem modulu (iz Organ v Koordinator in obratno), 
organu najprej ukinite dostop do tega modula. 

3.2. UPRAVLJANJE UPORABNIKOV  

Poleg urejanja podatkov o organih lahko skrbnik pri upravitelju dostopa upravlja tudi uporabnike v 
teh organih, denimo: 

 registrira nove uporabnike,  

 spremeni samodejno določena uporabniška imena (po končani registraciji),  

 spremeni uporabniške pravice (dodeli in izbriše vloge v posameznih modulih), 

 spremeni gesla, 

 izbriše uporabnike.  

Če želite upravljati uporabnike: 

1. Izberite menijsko možnost Administracija  Upravljani organi in poiščite organ. 

2. Odprite podatke o organu s klikom gumba Odpri. 

3. Odprite zavihek Uporabniki.  
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4. Sistem pokaže registrirane uporabnike. Zdaj lahko uredite podatke ali ponastavite geslo1. 

 Ko registrirate novega uporabnika, mu sistem pošlje samodejno e-sporočilo z začasnim geslom. 
Uporabniško ime mu boste morali sporočiti sami. Iz varnostnih razlogov mu ga NE smete sporočiti 
po elektronski pošti. 

3.2.1. VELJAVNOST GESLA 

Geslo je treba spremeniti vsakih 6 mesecev. Sistem uporabnikom pošlje samodejni opomnik2.  

Skrbnik pri upravitelju dostopa lahko v sistemu vidi:  

 ali se je uporabnik vsaj enkrat že prijavil v sistem (status: aktiven) 

 ali se še ni prijavil v sistem (status: nov) 

 ali je uporabnikovo geslo začasno, veljavno, blokirano ali poteklo. 

 

4. ODOBRITEV DOSTOPA DO NOVEGA MODULA  

Kadar je v sistem IMI dodan nov modul, boste morda morali določiti organe, ki ga bodo potrebovali. 
Tudi kadar so za to pristojni drugi, bo vaša naloga, da jim v sistemu IMI odobrite dostop do modula. 

Ko so organi, ki bodo uporabljali nov modul, določeni, najprej preverite, ali niso že registrirani v 
sistemu IMI. Pri že registriranih organih zgolj dodajte dostop do novega modula v zavihku Moduli 
(glej razdelek 3.1.4). Če organ še ni registriran v sistemu IMI, ga bodisi registrirajte bodisi pošljite 
vabilo za samoregistracijo (glej razdelek 2.1). 

 

5. IZBRIS ORGANA V SISTEMU IMI  

Če želite organ izbrisati: 

1. Ukinite dostop organa do vseh modulov. 

Dostop do vsakega posameznega modula lahko ukinete v zavihku Moduli. Ko organu ukinete 
dostop do modula, bo lahko še vedno opravljal tekoče izmenjave informacij v tem modulu, 
ne bo pa več mogel pripraviti ali prejeti novih. Organu lahko kadarkoli spet odobrite ukinjeni 
dostop. 

2. Ukinite aktivnost organa v zavihku Organ. Zdaj organ ne bo več mogel prejemati novih 
zahtevkov ali notifikacij, prav tako ga ne bo več mogoče poiskati v splošni menijski možnosti 

Organi Iskanje. 

                                                                 
1 Ko spremenite geslo, sistem uporabniku pošlje samodejno e-sporočilo z začasnim geslom. 
2
 Pri geslu morate upoštevati naslednja pravila: 

 Zadnjih 5 gesel ne morete več uporabiti. 

 Geslo mora imeti najmanj 8 znakov. 

 Vsebovati mora najmanj: 1 veliko črko, 1 malo črko, 1 števko. 
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3. Če aktivnosti organa ne boste obnovili, ga bo sistem po 6 mesecih od ukinitve aktivnosti 
izbrisal. 

1. Ukinitev dostopa do vseh modulov  2. Ukinitev aktivnosti organa  3. Samodejni izbris organa 

Če morate obnoviti aktivnost organa, še preden je organ izbrisan, to storite v zavihku Organ. Nato 
mu znova odobrite dostop do ustreznih modulov. 


