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1. SPLOŠNA VPRAŠANJA 

1.1. Uporaba sistema IMI: statistični podatki 

Nekatere uporabnike zanimajo podatki o uporabi sistema IMI v EU na splošno. 

Statistične podatke objavljamo mesečno na spletišču IMI, ogledate pa si jih lahko tudi s 
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klikom povezave: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Organ ni pristojen za obravnavo prispelega zahtevka 

Kadar organ prejme zahtevek, za katerega ni pristojen, ga lahko zelo preprosto preusmeri 

na ustrezni drugi pristojni organ v svoji državi članici. Kliknite gumb Preusmeri zahtevek 

na dnu zaslona in zahtevek bo izginil z vašega seznama nalog. Preusmerjeni zahtevek ne 

bo več vseboval naziva vašega organa, vaš organ pa ne bo več imel dostopa do zahtevka, 

saj ne bo več odgovoren zanj (zato nima dostopa do osebnih podatkov in poslanih 

informacij). Če ne veste, kateri organ v vaši državi je pristojen za odgovor na zahtevek, 

ga lahko preusmerite na nacionalnega koordinatorja IMI. 

1.2. Prevodi v sistemu 

Kadar v sistem dodamo novo zakonodajno področje, se lahko zgodi, da nekateri deli 

aplikacije niso v celoti prevedeni, vendar prevode naložimo, takoj ko je mogoče. O 

neprevedenih delih v sistemu IMI obvestite nacionalnega koordinatorja IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html), on pa bo opozoril 

Komisijo. 

2. TEHNIČNA VPRAŠANJA 

2.1. Brskalniki 

Sistem IMI je združljiv z brskalniki: Internet Explorer (različica 7), Firefox in Chrome 

(samodejna posodobitev). Pri starejši različici brskalnika Internet Explorer boste morda 

imeli težave s prikazom in nekaterimi funkcijami. 

Pri različici 5 sistema IMI (maj 2012) se je velikost črk nekoliko zmanjšala. Vendar 

lahko velikost posameznih zavihkov kadarkoli spremenite in skrijete meni, vsako stran 

lahko tudi približate in oddaljite (pritisnite ctrl in znak + ali -). 

2.2. Ne morete se prijaviti v sistem IMI 

O težavah s prijavo v sistem IMI obvestite nacionalno službo za pomoč uporabnikom 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html). Če vam tam ne 

bodo znali pomagati, vas bodo preusmerili na pristojnega koordinatorja. 

2.3. Elektronska sporočila sistema IMI 

Sistem vas samodejno obvesti o vsaki nalogi, ki jo morate opraviti, ter o vsaki 

spremembi podatkov v zvezi z vašim organom. 

Če elektronskih sporočil ne prejemate: 

 preverite, ali je vaš e-naslov zabeležen v sistemu, 

 preglejte mapo za neželeno e-pošto v svojem nabiralniku, 

 v službi za računalniško podporo v vašem organu naj preverijo, ali varnostne 

nastavitve dovoljujejo prejem elektronskih sporočil z naslova: imi-

helpdesk@ec.europa.eu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.4. Strojno prevajanje 

Strojni prevajalnik omogoča le približen prevod besedila. Strojni prevod denimo lahko 

uporabimo za hiter pregled in razumevanje prosto pripisanega besedila.  Evropska 

komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost strojnega prevoda.  

Prevod je točnejši, kadar je besedilo napisano v kratkih in jasnih stavkih. Stavke tvorite 

po vzorcu: osebek + povedek + predmet … in ne uporabljajte uradniške govorice. 

Uporaba strojnega prevajalnika IMI je trenutno zgolj pilotni projekt. Še vedno ga 

razvijamo in izpopolnjujemo, v končni različici bi morali biti boljši tako hitrost kot 

kakovost. 

Na spletišču IMI boste našli novo učno gradivo o uporabi strojnega prevajalnika (samo v 

angleščini):  (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Če potrebujete informacije v svojem jeziku, se 

obrnite na nacionalnega koordinatorja.  

Opozarjamo tudi, da je treba vedno označiti jezik, v katerem ste pripisali besedilo. Organ, 

ki bo vaše besedilo prejel, bo označil jezik, v katerega mora biti besedilo prevedeno. 

Kadar je označen napačen jezik besedila, strojni prevajalnik ne bo mogel opraviti svojega 

dela. Včasih je treba drugemu organu poslati sporočilo, naj pravilno navede jezik 

besedila. Spomnimo, da sistem pri prikazu podatkov o organu IMI poudari jezike, ki jih v 

tem organu govorijo. Če je le mogoče, besedilo pošljite v jeziku, ki ga v organu govorijo, 

tako se boste izognili uporabi strojnega prevajalnika. 

Ko bo strojni prevajalnik popolnoma izpopolnjen, bo sistem lahko ponudil še naslednje 

funkcije: prevod pripetih dokumentov (v obliki word), dodajanje svojega prevoda, 

shranitev prevoda v zahtevek IMI (kot že nekoč v preteklosti), razširitev uporabe 

prevajalnika na opozorila. 

2.5. Tiskanje poročila 

Na spletišču IMI boste našli novo učno gradivo o tiskanju poročil (samo v angleščini):  

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Če 

potrebujete informacije v svojem jeziku, se obrnite na nacionalnega koordinatorja.  

2.6. Zahtevki za informacije: splošno 

Osebne podatke v zahtevku lahko (zaradi varstva podatkov) vidite, samo če zahtevek 

sprejmete, ker ste pristojni za odgovor. Vendar lahko tudi sprejeti zahtevek še 

preusmerite na drug pristojni organ, če naknadno ugotovite, da niste pristojni za odgovor. 

Če želite videti vse zahtevke svojega organa, jih lahko poiščete pod menijskim zavihkom 

Zahtevki: Iskanje po vseh zahtevkih. Iskalnih kriterijev ni teba nastaviti. Sistem bo 

prikazal vse zahtevke, ki jih je prejel ali poslal vaš organ. 

Rok za pošiljanje informacij lahko spremenite: 1) ob sprejemu zahtevka; 2) ob sprejemu 

zahtevka za dodatne informacije. Rok se ne spremeni, kadar se drugi organ z njim strinja. 

Če želite rok spremeniti naknadno, svetujemo delitev zahtevka (glej učno gradivo: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html), ki 

omogoča, da na nekatera vprašanja odgovorite takoj, na preostala pa do spremenjenega 

roka. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Evropska komisija redno opozarja države članice, da morajo zahtevke za informacije 

sprejeti in nanje odgovoriti. Vse morebitne težave z zahtevkom sporočite nacionalnemu 

koordinatorju. 

2.7. Zahtevek za informacije: sklopi vprašanj in odgovorov 

Zahvaljujemo se vam za pripombe v zvezi s prevedenimi sklopi vprašanj in odgovorov. 

Sklope nameravamo posodobiti s pomočjo naših sodelavcev, ki se ukvarjajo z različnimi 

zakonskimi področji, in skupin strokovnjakov.  Vaše pripombe so torej izredno 

dragocene.  

Vsa vprašanja smo objavili na spletišču IMI v razdelku Pomembni dokumenti > 

Informativno gradivo o sistemu IMI > Vprašanja v sistemu IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields). 

Nekateri uporabniki so omenili potrebo po prosto pripisanih vprašanjih o stvareh, ki jih 

vprašanja v sistemu IMI ne pokrivajo. Prevedena vprašanja smo zasnovali na podlagi 

zakonodaje EU in so jih potrdile države članice. Če bi bilo po vašem mnenju treba dodati 

nova vprašanja, sporočite to nacionalnemu koordinatorju, on pa bo opozoril Komisijo.  

Če prevedeni odgovori ne zadoščajo, jih lahko vedno dopolnite z natančnejšim 

odgovorom v polju za prosto besedilo. 

Če je odgovor, ki ste ga prejeli, nejasen ali premalo natančen, zaprosite za dodatne 

informacije. 

2.8. Zahtevek za informacije: priponke 

Dokler zahtevek za informacije ni zaključen, mu lahko kadarkoli dodate dokumente. 

Pripete dokumente lahko izbrišete, samo dokler ima zahtevek status osnutka. Pri drugih 

statusih (ko je zahtevek že odposlan drugemu organu) to ni več mogoče, saj sta zahtevek 

in pripeti dokument organu prejemniku takoj dostopna. 

Če želite posamezne informacije v pripetem dokumentu poudariti, morate to storiti, še 

preden dokument priložite zahtevku. 

2.9. Zahtevek za informacije: sporočila/opomniki 

Želite drugi organ spomniti, da še ni odgovoril na vaš zahtevek? Potrebujete več 

informacij ali dodatno dokumentacijo? Takšna strukturirana sporočila lahko pošljete po 

sistemu IMI kadarkoli pred zaključkom zahtevka. Več informacij o tem boste našli na 

spletišču IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). 

Niste mogli spremeniti pripombe oziroma strukturiranega sporočila, ker ste ga že shranili 

v sistem? Res je, takoj ko sporočilo shranite, ga drugi organ vidi, zato shranjenega 

sporočila ni mogoče spreminjati.  Sistem organe tudi samodejno obvesti o teh 

strukturiranih sporočilih.  

2.10. Iskanje organa 

Zahvaljujemo se vam za pripombe v zvezi z iskanjem organov. Prizadevamo si še 

izpopolniti ključne besede in opozarjamo države članice, naj ustrezno spremenijo opis 

pristojnosti v sistemu IMI. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Če v sistemu IMI ne najdete ustreznega pristojnega organa, pošljite zahtevek 

koordinatorju ali nacionalnemu koordinatorju, ki bo zahtevek nato preusmeril na pravi 

pristojni organ. 

2.11. Samodejno shranjevane 

Opozarjamo, da sistem vpisanih informacij ne shranjuje samodejno. Shranjevanje morate 

vedno potrditi s klikom gumba Shrani. Ne pozabite, da seja poteče po 45 minutah in so 

vsi neshranjeni podatki lahko izgubljeni.. 

3. USPOSABLJANJE UPORABNIKOV 

Številni uporabniki so opozorili na pomen ustreznega usposabljanja, zlasti kadar 

uporabniki sistema IMI ne uporabljajo pogosto.  

Vse potrebe glede izobraževanja in usposabljanja sporočite koordinatorju IMI, ki je 

registriral vaš organ, ali nacionalnemu koordinatorju (NIMIC). Kontaktni podatki vseh 

koordinatorjev NIMIC so na spletišču IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_en.html).  

V razdelku Pomembni dokumenti – Priročniki boste našli učno gradivo in navodila za 

uporabnike, dodali smo tudi odgovore na pogosta vprašanja. 

4. PRAVNA VPRAŠANJA 

4.1. Varstvo osebnih podatkov 

Pri razvijanju sistema IMI smo že v zasnovi upoštevali zahteve iz predpisov o varstvu 

podatkov in omejili dostop do osebnih podatkov, ki se pošiljajo po sistemu. Varstvo 

osebnih podatkov v sistemu IMI je tako veliko boljše kot pri drugih oblikah pošiljanja 

informacij, denimo po pošti, telefonu, telefaksu ali elektronski pošti. 

4.2. Uporaba sistema IMI v nacionalnem merilu 

Uredba o sistemu IMI omogoča uporabo sistema za upravno sodelovanje med organi ene 

države, vendar ob določenih pogojih: uporabljati bo denimo mogoče samo obstoječe 

delovne postopke, možne bodo samo manjše prilagoditve (npr. sklopov vprašanj). Če bo 

država članica želela sistematično uporabljati sistem IMI za notranje upravno 

sodelovanje, bo morala zaprositi Komisijo za predhodno odobritev. Več o uporabi 

sistema IMI v nacionalnem merilu boste izvedeli pri nacionalnem koordinatorju 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html). 

4.3. Obvezna uporaba sistema IMI 

S sprejetjem uredbe o sistemu IMI bo uporaba sistema IMI za upravno sodelovanje 

(izmenjava informacij in medsebojna pomoč) postala obvezna za vsa zakonodajna 

področja, navedena v prilogi k uredbi: za področje direktive o storitvah, direktive o 

poklicnih kvalifikacijah, direktive o pacientovih pravicah, uredbe o čezmejnem prevozu 

evrske gotovine, priporočila o mreži SOLVIT ter direktive o napotitvi delavcev (pilotni 

projekt). Seznam bomo občasno dopolnili. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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Spomniti velja, da se sistem IMI razlikuje od drugih oblik izmenjave informacij, saj smo 

že pri razvijanju aplikacije upoštevali zahteve iz predpisov o varstvu podatkov. Varstvo 

osebnih podatkov v sistemu IMI je tako veliko boljše kot pri drugih oblikah izmenjave 

informacij (po pošti, telefonu, telefaksu, elektronski pošti), saj sistem IMI izpolnjuje 

predpise EU in nacionalne predpise o varstvu osebnih podatkov. 

4.4. Zasebne organizacije in sistem IMI 

Sistem IMI je pripomoček za čezmejno upravno sodelovanje „pristojnih organov“: to so 

vsi organi s posebnimi pooblastili v zvezi z uporabo evropske in nacionalne zakonodaje, 

najpogosteje javni organi. O tem, kateri organ bi bilo treba v sistemu IMI registrirati kot 

pristojni organ za določeno zakonodajno področje, odloča vsaka država članica sama. Če 

bi po vašem mnenju bilo dobro registrirati še kak organ, o tem obvestite svojega 

koordinatorja IMI.  

5. ZA KOORDINATORJE 

5.1. Spremljanje zahtevkov koordiniranih organov 

Zahtevke svojih koordiniranih organov lahko poiščete v menijskem zavihku Zahtevki – 

Iskanje po vseh zahtevkih. Med kriteriji označite Poišči zahtevke organov, ki jih 

koordiniram. 

Če niste povezani koordinator, izberite Omejitve iskanja in označite Zahtevki samo 

nekaterih organov. Nato označite ustrezne organe. 

5.2. Nerešene zadeve: kako opozoriti drugo državo članico 

V prihodnosti načrtujemo funkcijo, ki bo koordinatorjem IMI omogočila hiter in preprost 

stik s kolegi v drugi državi članici. 

Za zdaj vam priporočamo, da uporabljate elektronsko pošto. Kontaktne podatke 

koordinatorjev NIMIC boste našli na našem spletišču, lahko jih poiščete tudi v sistemu 

IMI: v polje Ime organa vpišite NIMIC in sistem bo prikazal podatke vseh koordinatorjev 

NIMIC. 

Za vse uporabnike z dostopom do zahtevka (odpravnike, koordinatorje za zahtevek) je 

pošiljanje elektronske pošte drugemu pristojnemu organu oziroma njegovemu 

koordinatorju zelo preprosto: pod zavihkom Upravljanje zahtevka bodo našli e-naslov z 

ikono ovojnice. Če kliknete ikono, se odpre novo elektronsko sporočilo, v predmetu 

sporočila bo vpisana številka zahtevka. 

6. UPORABNE POVEZAVE 

Nacionalne službe za pomoč uporabnikom IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Nacionalni koordinatorji IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html  

Novo učno gradivo na spletišču IMI (samo v EN) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Pogosta vprašanja 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_sl.pdf  

Sklopi vprašanj v sistemu IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sl.html#data_fields  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_sl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sl.html#data_fields

