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1. UPRAVLJANJE PODATKOV O ORGANU IN UPORABNIKIH 

Ko se organ registrira v sistemu IMI, prevzame odgovornost za upravljanje svojih podatkov. Zelo 
pomembno je, da se kontaktni podatki, ključne besede in opis organa stalno ažurirajo, saj uporabniki 
le tako lahko poiščejo organ, s katerim želijo komunicirati. Vsak organ mora upravljati tudi podatke 
svojih uporabnikov. 

Prvi uporabnik, ki se registrira v organu, samodejno dobi vse uporabniške pravice, tudi pravico 
skrbnika. Vlogo skrbnika je mogoče dodeliti tudi drugim uporabnikom.  

Uporabnik s pravico skrbnika lahko: 

 posodobi podatke o svojem organu v sistemu IMI (kontaktne podatke, pristojnosti itd.) 

 registrira nove uporabnike, 

 upravlja vse uporabnike v organu (izbriše uporabnike, ureja podatke o uporabnikih, spremeni 
uporabniške pravice, spremeni geslo). 

Organ je sicer sam odgovoren za ažurnost svojih podatkov, vendar lahko po potrebi za to poskrbijo 
tudi organi z vlogo upravitelja dostopa1 (glej navodila Upravljanje dostopa do sistema IMI). 

 

2. POSODOBITEV PODATKOV O ORGANU (OSNOVNI PODATKI IN PODATKI O 

MODULIH) 

Če želite posodobiti podatke o svojem organu v sistemu IMI: 

1. Izberite menijsko možnost Administracija  Moj organ. 

2. V zavihku Organ kliknite gumb Uredi organ.  

3. Nato ustrezno spremenite podatke v posameznih zavihkih (Organ, Klasifikacija, Moduli).   

4. Shranite spremembe. 

Skrbnik pri organu z vlogo upravitelja dostopa v sistemu IMI lahko spremeni tudi dostop svojega 
organa do modulov in druge nastavitve (glej navodila Upravljanje dostopa do sistema IMI). 

Zavihek Organ: 

 Pri veliki spremembi neuradnega naziva organa odkljukajte okence spodaj (vidno, kadar 
urejate podatke). Evropska komisija bo tako vedela, da mora spremeniti tudi prevod 
neuradnega naziva v druge jezike.  

 Stalno posodabljajte e-naslov. Sistem na e-naslove organa in uporabnikov pošilja obvestila o 
vseh dejavnostih v sistemu IMI, ki zadevajo organ. 

                                                                 
1
 Upravitelj dostopa registrira organe v sistemu IMI in odobri dostop do modulov. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_access_sl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_access_sl.pdf
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Zavihek Klasifikacija: 

 Preverite, ali ste na seznamu odkljukali vse ključne besede, ki ustrezajo splošnim 
pristojnostim organa. 

Zavihek Moduli: 

 Ustrezno uredite nabore ključnih besed za posamezni modul in/ali po potrebi dodajte ali 
izbrišite povezane koordinatorje za posamezni modul.  

 

3. REGISTRACIJA SODELAVCA ZA NOVEGA UPORABNIKA 

Skrbnik lahko registrira nove uporabnike v organu. Skrbnik v pravkar registriranem organu mora 
najprej registrirati še enega sodelavca z uporabniškimi pravicami skrbnika, ki ga bo lahko 
nadomeščal.   

Registracija novega uporabnika: 

1. Izberite menijsko možnost Administracija  Moj organ. 

2. V zavihku Uporabniki boste našli gumb Dodaj uporabnika. 

3. Vnesti je treba naslednje podatke:  

 ime in priimek,  

 želeni delovni jezik (za e-sporočila sistema IMI),  

 e-naslov za vsa samodejno poslana sporočila uporabniku. Vsak uporabnik sistema IMI 
mora imeti svoj individualni e-naslov. Novega uporabnika IMI ne morete registrirati z e-
naslovom, ki ga ima že neki drugi uporabnik; 

 telefonsko številko (neobvezno);  

 uporabniške pravice – za vsak posamezen modul označite pravice, ki jih boste dodelili 
novemu uporabniku.   

Vse te podatke, tudi uporabniške pravice za posamezni modul, lahko kadarkoli spremenite.  

Novemu uporabniku morate nato sporočiti uporabniško ime, vendar ne po e-pošti (iz varnostnih 
razlogov).  Sistem samodejno pripravi uporabniško ime, ki ga po želji lahko spremenite. Sistem ne 
sprejme uporabniških imen, ki se v sistemu že uporabljajo. 

 

4. UPRAVLJANJE UPORABNIKOV V MOJEM ORGANU 

Skrbnik lahko ureja podatke in vloge in ponastavi gesla uporabnikov v svojem organu, in sicer: 

1. Izberite menijsko možnost Administracija  Moj organ.  

2. Odprite zavihek Uporabniki, kjer so navedeni vsi registrirani uporabniki. 

3. Spremenite njihove podatke ali gesla. 
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4.1. SPREMEMBA KONTAKTNIH PODATKOV IN VLOG 

Kontaktni podatki vseh uporabnikov morajo biti ažurni. Skrbnik lahko spremeni ali doda tudi vloge 
uporabnikov v svojem organu, kar pride zlasti prav, ko organ dobi dostop do novega modula. 
Nekatere uporabniške vloge je treba dodeliti najmanj enemu uporabniku v organu. 

 Pravice, ki jih ima uporabnik, morajo ustrezati njegovim pristojnostim. Dostop do posameznega 
modula morajo dobiti samo uporabniki, ki imajo vlogo v njem. Kadar sodelavci odidejo, je treba 
njihove podatke izbrisati iz sistema IMI. To je ključnega pomena za varstvo podatkov. 

4.2. PONASTAVITEV GESLA 

Skrbnik lahko ponastavi geslo drugih uporabnikov v svojem organu. Ko geslo ponastavite, sistem 
uporabniku pošlje samodejno e-sporočilo z začasnim geslom. 

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

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 

Skrbnik 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. 


