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1. Uvod 

1.1. Pregled 

EUDAMED je informacijski sistem, ki ga je razvila Evropska komisija za izvajanje uredb 
EU o medicinskih pripomočkih: 

 Uredba 2017/745 o medicinskih pripomočkih;  

 Uredba 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih  

EUDAMED je sestavljen iz šestih medsebojno povezanih modulov in javnega 
spletišča. 

 Registracija in upravljanje subjektov in uporabnikov 

 Podatkovna zbirka UDI in registracija pripomočkov 

 Certifikati in priglašeni organi 

 Klinične raziskave in študije učinkovitosti 

 Vigilanca in nadzor po dajanju na trg 

 Nadzor trga 
 

 

 

 

 

Uporabniški vmesnik v nastajanju 

Vizualne komponente uporabniškega vmesnika EUDAMED  (vključno z oznakami polj, 
menijskimi možnostmi in postavitvijo zaslona) se še vedno spreminjajo in se zato lahko rahlo 
razlikujejo od tega, kar je prikazano v tem priročniku. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0746
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1.2 Osnovno o programu 

V tem oddelku je opisanih več osnovnih vidikov, s katerimi se boste ob uporabi 
EUDAMEDA hitro seznanili. Ti vidiki vključujejo: 

 začetek in zaključek seje v EUDAMEDU; 

 razumevanje osnovnih pojmov; 

 razumevanje uporabniških profilov in pravic dostopa.  

1.2.1 Začetek in zaključek seje v EUDAMEDU  

Preizkusno okolje  

EUDAMED je na voljo tudi v preizkusnem okolju (peskovniku), ki je namenjeno izključno 

preizkušanju aplikacije: https://webgate.training.ec.europa.eu/eudamed-play.  

Vse informacije v tem okolju so izmišljene (vključno z enotno registrsko številko (Single 
Registration Number – SRN)) in nikoli ne bodo prenesene v produkcijsko okolje. Za dostop do 
preizkusnega okolja je potrebna ločena registracija. 

 

Za uporabo EUDAMEDA potrebujete račun EU Login, ki je povezan z vašim službenim 
e-naslovom.  

(Zasebni/skupni poštni predali niso dovoljeni zaradi varnostnih razlogov – več informacij 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html). 

 

 Odpiranje EUDAMEDA 

1. Pojdite na https://webgate.ec.europa.eu/eudamed. 

Rezultat: prikaže se stran Dobrodošli v EUDAMED: 

 

  

Slika 1 – Pozdravna stran EUDAMEDA 

  

https://webgate.training.ec.europa.eu/eudamed-play
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
https://webgate.ec.europa.eu/eudamed
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2. Kliknite Enter with EU Login (Vstopi s storitvijo EU Login). 

(Če še nimate svojega računa EU Login, lahko izberete Create your EU Login account (Ustvarite 
svoj račun EU Login)). 

Rezultat: na strani za prijavo v storitev EU Login ste najprej pozvani, da vnesete svoj e-poštni 
naslov: 

 

 
Slika 2 – EU Login: Stran za prijavo 1: e-poštni naslov 

 

3. Vnesite svoj (službeni) e-naslov in uporabniško ime ter kliknite Naprej. 

Rezultat: v naslednjem koraku ste nato na strani za prijavo pozvani, da vnesete svoje geslo: 

 

 
Slika 3 – EU Login: Stran za prijavo 2: geslo  

 

  

Ali imate težave s 

storitvijo EU Login? 

 Ali ste pozabili svoje 
geslo? 
Na tem zaslonu kliknite 
„Pozabljeno geslo“. 

 Spreminjanje gesla 
Pojdite na 
https://webgate.ec.europ
a.eu/cas/change/change

Password.cgi. 

 Prikaz/urejanje 
vašega računa Pojdite 
na 
https://webgate.ec.europ
a.eu/cas/userdata/myAc

count.cgi?. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?
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4. Vnesite svoje geslo EU Login in kliknite Prijava.  

Rezultat: če nimate nobenega nedokončanega/registriranega računa, EUDAMED odpre stran za 
registracijo uporabnika in subjekta:  

 
Slika 4 – stran za registracijo uporabnika in subjekta v EUDAMEDU 

 

 Zapiranje EUDAMEDA 

1. V zgornjem desnem kotu zaslona kliknite Odjava. 

 

 
Slika 5 – Odjava  

 

2. Potrdite dejanje z gumbom Odjava: 

 

  
Slika 6 – Potrditev odjave 

 

3. Odgovorite na sporočilo o potrditvi odjave, tako da kliknete Odjava. 

 

Naslednji koraki 

 Želite registrirati 
svojo organizacijo kot 
subjekt v EUDAMEDU? 
Glej oddelek 2.1.1 
 
 Potrebujete dostop 
kot uporabnik za 
registriran 
gospodarski subjekt? 
 
Glej oddelek 2.2.1 
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1.2.2 Osnovni pojmi 

Subjekt 

Subjekti, ki se lahko registrirajo v EUDAMEDU, so:  

 nadzorni organi:  

  – Evropska komisija,  
– pristojni organi, vključno z organi za uradno imenovanje, 
– priglašeni organi;  

 gospodarski subjekti: 

– proizvajalci,  
– proizvajalci sistemov in paketov, 

– pooblaščeni predstavniki, 

– uvozniki; 

 sponzorji. 

Opredelitev pojmov 

 Proizvajalec – glej člen 2(30) Uredbe 2017/745 

 Pooblaščeni predstavnik – glej člen 2(32) Uredbe 2017/745 

 Uvoznik – glej člen 2(33) Uredbe 2017/745 

 Sponzor – glej člen 2(49) Uredbe 2017/745 

 Proizvajalec sistema/paketa – kateri koli posameznik ali organizacija, ki da pakete 
ali sisteme na trg EU 

 Medicinski pripomoček – glej člen 2(1) Uredbe 2017/745 

 In vitro diagnostični medicinski pripomoček – glej člen 2(2)  Uredbe 2017/746 

 Oseba, odgovorna za skladnost z zakonodajo – glej člen 15(1) in (3)  
Uredbe 2017/745 

 Enotna registrska številka – glej člen 31(2) Uredbe 2017/745 

 

  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0746
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1496137845417&uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
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1.2.3 Pravice in profili uporabnikov 

Vsak uporabnik ima enega ali več računov, vendar pa lahko dostopa do EUDAMEDA 
samo z enim računom hkrati.  

Vsak račun EUDAMED je povezan z enim od naslednjih subjektov: 

 proizvajalec, 

 pooblaščeni predstavnik, 

 proizvajalec sistema/paketa, 

 uvoznik.  

Vsak izmed teh subjektov ima posebno vlogo, določeno v uporabniških profilih za vsak 
modul sistema, ki ga morajo uporabiti. Profil opisuje posebna dejanja, ki jih lahko 
izvajajo v tem modulu (uporabniški profili temeljijo na modulih). 

Vaš uporabniški profil je določen z vašim subjektom (glej preglednico). Tako je npr. v 
modulu Subjekti  profil „preveritelja“ na voljo samo pooblaščenim predstavnikom.  

Uporabniški profili v modulu Subjekti 

Uporabniški profil  Subjekt  Pravice 

Gledalec Vsi Ogleda si lahko samo registrirane subjekte in 
podatke o svojem subjektu. 

Preveritelj Pooblaščeni 
predstavnik 

Ogled in preverjanje zahtev proizvajalcev s 
sedežem zunaj EU in preverjanje/odpoved 
povezanih pooblastil 

Upravitelj pooblastil Proizvajalec s 
sedežem 
zunaj EU 

Ogled in predložitev/upravljanje pooblastil za 
pooblaščene predstavnike 

Povezovalec Uvoznik Ogled in povezava uvoznika s proizvajalci s 
sedežem zunaj EU 

Lokalni skrbnik 
uporabnikov 

Vsi Preverjanje/upravljanje pooblastil/povezave 
(odvisno od vloge subjekta) in upravljanje 
uporabnikov in zahtev za dostop uporabnikov 

Lokalni skrbnik 
subjekta 

Vsi Lokalni skrbnik uporabnikov ter upravljanje 
podatkov o subjektu in e-poštnih naslovov za 
obveščanje 

Hierarhija uporabniških profilov 

Profili so hierarhični, tj. profili na višji ravni vsebujejo vse pravice na nižji ravni.  

Tako je na primer lokalni skrbnik subjekta najvišji profil in vsebuje pravice vseh nižjih 
profilov. 

Uporabniški profili glede na subjekt in njihova hierarhija 

Pooblaščeni 
predstavnik Proizvajalec 

Proizvajalec 
sistema/paketa Uvoznik 

Lokalni skrbnik 
subjekta 

Lokalni skrbnik 
subjekta 

Lokalni skrbnik 
subjekta 

Lokalni skrbnik 
subjekta 

Lokalni skrbnik 
uporabnikov 

Lokalni skrbnik 
uporabnikov 

Lokalni skrbnik 
uporabnikov 

Lokalni skrbnik 
uporabnikov 

Preveritelj Upravitelj pooblastil –  Povezovalec 
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Gledalec Gledalec Gledalec Gledalec 
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2. Upravljanje subjektov in 
uporabniških računov 

V TEM ODDELKU 

2.1 Upravljanje subjektov    8 

2.2 Upravljanje uporabnikov in uporabniškega dostopa  35 

2.3 Upravljanje pooblastil   49 
 

 

 

Modul Subjekti zagotavlja, da je za vse subjekte, ki uporabljajo EUDAMED, vključno z 
gospodarskimi subjekti, potrjena avtentičnost. 

Dostop do EUDAMEDA lahko pridobite na dva načina: 

1 – ZAHTEVAJTE REGISTRACIJO ZA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA  

Registrirajte svoj subjekt v EUDAMEDU z ustrezno vlogo subjekta (organizacija s 
posebno vlogo subjekta se šteje za subjekt v EUDAMEDU). 

– Oseba, ki opravi registracijo, samodejno postane lokalni skrbnik subjekta za ta 
subjekt, ko je registracija potrjena). 
– Enotno registrsko številko (SRN) ustvari EUDAMED in izda pristojni organ.  

2 – ZAHTEVAJTE DOSTOP KOT UPORABNIK PRI REGISTRIRANEM GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

Če je vaša organizacija že registrirana kot subjekt v EUDAMEDU, lahko zahtevate 
dostop kot uporabnik pri tem subjektu.  
 
Ko eden izmed skrbnikov pri vašem subjektu (lokalni skrbnik subjekta ali lokalni 
skrbnik uporabnikov) odobri vašo zahtevo, se vašemu računu odobri ustrezen 
uporabniški profil za ta subjekt. 
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2.1 Upravljanje subjektov 

2.1.1 Registrirajte se kot gospodarski subjekt 

Če ste gospodarski subjekt, ki mora biti uradno prepoznan kot subjekt v EUDAMEDU, – 

torej kot subjekt na trgu EU z enotno registrsko številko (SRN) – morate registrirati svoje 
podatke z uporabo modula Subjekti. 

„Gospodarski subjekt“ pomeni nekaj od naslednjega: 

 proizvajalec, 

 pooblaščeni predstavnik, 

 proizvajalec sistema/paketa,  

 uvoznik. 

Katera  koli oseba z računom EU Login lahko v EUDAMEDU  registrira subjekt in vnese 
njegove podatke (če subjekt še ni registriran). Ko izpolnite obrazec za registracijo, ga lahko 
takoj predložite v potrditev ali shranite kot osnutek. Ta uporabnik bo po potrditvi registracije 
postal lokalni skrbnik subjekta. 

Proizvajalci s sedežem v EU  

Če ste uradno registrirani („imate sedež“) v EU, bo vaše podatke ocenil pristojni organ v 

državi, v kateri ste registrirani.  

Proizvajalci s sedežem zunaj EU  

Če niste registrirani v EU, morate pri registraciji v EUDAMEDU opredeliti svojega 
registriranega pooblaščenega predstavnika na ozemlju EU.  
 
  
 
Vaši podatki bodo najprej poslani njemu v preverjanje (in nato pristojnemu organu). 

Ta dva različna postopka registracije bosta opisana na v nadaljevanju, in sicer za 
gospodarske subjekte (razen za proizvajalce s sedežem zunaj EU) in proizvajalce s 
sedežem zunaj EU. 

Več vlog 

Če ima vaša organizacija več vlog (dve ali več od štirih vrst gospodarskih subjektov),  
 
morate vsako posebej registrirati kot subjekt.  
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2.1.1.1 Kako se registrirati kot gospodarski subjekt (razen za 
proizvajalce s sedežem zunaj EU) 

 Kako registrirati organizacijo  

1. S svojim računom EU Login se prijavite v EUDAMED (glej 1.2.1). 

Rezultat: EUDAMED se odpre na strani za registracijo uporabnika in subjekta: 

 

 
Slika 7 – Stran za registracijo uporabnika in subjekta v EUDAMEDU 

 

2. Izberite polje REGISTRACIJA SUBJEKTA na strani „Registracija uporabnikov in subjektov“. 

Rezultat: prikaže se izjava o omejitvi odgovornosti: 

 

 
Slika 8 – Registracija subjekta: stran z izjavo o omejitvi odgovornosti  

 

3. Preberite izjavo o omejitvi odgovornosti, označite potrditveno polje Prebral(-a) sem izjavo o 
omejitvi odgovornosti in nato kliknite Naprej. 

Rezultat: pozvani ste k vnosu splošnih informacij o svoji organizaciji, da se preprečijo podvajanja: 
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Slika 9 – Registracija subjekta: začetna stran „Ustvari nov subjekt“ 

 

4. Izberite vlogo in državo, vnesite ime svoje organizacije (subjekta) in kliknite Naprej.  

Rezultat: prikaže se zaslon postopka za registracijo subjekta: 

  

 
Slika 10 – Registracija subjekta: korak 1 „Identifikacija subjekta“ 

 

5. Vnesite vse informacije, potrebne za opredelitev gospodarskega subjekta: identifikacijsko 
številko za DDV, številko EORI in trgovsko številko. Naložite lahko kateri koli dokument, ki bi 
lahko bil koristen za potrjevanje vaše zahteve – vendar samo v formatu PDF.  
 
 
 
Številka EORI: Vsa podjetja in posamezniki, ki trgujejo v EU, potrebujejo številko EORI. V zbirki 
številk EORI preverite, ali jo imate. Če je nimate, stopite v stik s carinskimi organi v državi, v 
kateri ste registrirani.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=sl
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=sl
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
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Kliknite Shrani in naprej.  

Rezultat: prikaže se korak : 

  

 
Slika 11 – Registracija subjekta: korak 2 „Naslov subjekta“  

 

6. Vnesite podatke o naslovu gospodarskega subjekta (lahko izberete „Ne“, če ne želite vnesti 
podatkov o ulici) in kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat: prikaže se korak : 

 

 
Slika 12 – Registracija subjekta: korak 3 „Kontaktni podatki“ 
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7. Vnesite e-poštni naslov in druge uporabne informacije o kontaktnih točkah v vaši organizaciji.  
 
 
 
Obstajajo ločeni razdelki za kontaktne podatke, ki jih morajo uporabiti pristojni organi, in za 
podatke, ki so javno dostopni.  
 
 
 
Kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat: korak  vas pozove, da opredelite eno ali več regulativnih oseb v svoji organizaciji.  

 
Slika 13 – Registracija subjekta: korak 4 „Regulativne osebe“ 

 

Regulativna oseba 

Oseba v vaši organizaciji, odgovorna za zagotavljanje njene skladnosti s  
 
predpisi. Glej člen 15 Uredbe 2017/745. 

 

8. Vnesite podatke o tej osebi in določite področja, za katera je odgovorna. 
 
 
 
Če želite dodati še eno osebo s to vlogo, izberite Dodaj novo regulativno osebo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1496137845417&uri=CELEX:32017R0745
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Kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat:  korak  vas pozove, da potrdite, da boste vi lokalni skrbnik subjekta za organizacijo: 

  

 
Slika 14 – Registracija subjekta: korak 5 „Registracija lokalnega skrbnika subjekta“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Preverite in dopolnite informacije na strani.  
 
 
 
Z gumbom Prebrskaj naložite podpisano izjavo – samo v formatu  PDF.  
 
 
 
Če navedete, da ste podizvajalec, vas bo dodaten razdelek na dnu strani pozval, da opredelite 
svoje podizvajalsko podjetje: 

 

Lokalni skrbnik subjekta 

Oseba, ki v EUDAMED prva vnese podatke o subjektu, samodejno postane lokalni skrbnik 
subjekta za ta subjekt, ko je registracija potrjena.  

Kot lokalni skrbnik subjekta lahko v EUDAMEDU upravljate vse podatke za svoj subjekt  
(npr. ime, naslov, ID št. za DDV itd.) in zahteve za dostop uporabnikov (glej oddelek 2.2.2  
Potrjevanje zahtev za dostop uporabnikov). 

Priporočljivo je, da ima vsak subjekt vsaj dva lokalna skrbnika subjekta (in da vsaj eden 
izmed njiju ne pripada podizvajalcu). 
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Slika 15 – Registracija subjekta: Korak 5 „Ali ste podizvajalec za ta subjekt?“ 

 

10. Vnesite podatke o podizvajalcu in kliknite Shrani in naprej, da se pomaknete na naslednji 
korak. 

Rezultat: prikaže se korak : 

 

 
Slika 16 – Registracija subjekta: korak 6 „Pristojni organ“ 

 

11. Izberite pristojni organ, ki bo potrdil zahtevo za registracijo (če še ni vnaprej izpolnjena).  
 
 
 
Dodate lahko katere koli dodatne informacije, za katere menite, da bi lahko bile pomembne za 
pristojni organ. 
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12. Da pregledate povzetek svojega izpolnjenega obrazca za registracijo oziroma da pregledate 
informacije, preden jih predložite, kliknite Predogled. 

 

13. Preglejte informacije v obrazcu in nato kliknite Predloži registracijo subjekta na dnu strani. 

Rezultat: prikazalo se bo potrditveno okno: 

 

 

Slika 17 – Potrditev predložitve 

 

14. Preberite informacije in nato kliknite Potrdi.  

Rezultati: 
 
  
 
– vaša zahteva za registracijo se nemudoma shrani s statusom „predloženo“ na seznamu vaših „ zahtev v 
obravnavi“; 
 
 
 
– dobi edinstveno identifikacijsko številko zahteve  in se predloži pristojnemu organu:  

 

 
 Slika 18 – Potrditev predložitve 

 

15. Obveščeni boste, ko bo vaša zahteva odobrena ali zavrnjena. 
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 Vaša registracija je odobrena (razen za proizvajalce s sedežem zunaj EU) 

1. Naslednjič, ko se boste prijavili v EUDAMED, boste pozvani, da sprejmete svoje pravice in 
obveznosti kot lokalni skrbnik subjekta za ta subjekt. 

Rezultat: izjavo o omejitvi odgovornosti lahko prenesete tako, da kliknete Prenesi izjavo o omejitvi 
odgovornosti v oranžnem okencu: 

 

 
Slika 19 – Potrditev vaše registracije: izjava o omejitvi odgovornosti 

 

2. Kliknite Sprejemam uporabniške pravice in obveznosti in nato kliknite Naprej. 

Rezultat: pozvani boste, da potrdite svoj e-poštni naslov za modul Subjekti: 

 

 
Slika 20 – Potrditev vašega e-poštnega naslova 

 
 

 Vaša registracija je zavrnjena (razen za proizvajalce s sedežem zunaj EU) 
 

1. Če vaša zahteva ni odobrena, bo ostala na vašem seznamu zahtev v obravnavi. Naslednjič, ko 
se boste prijavili v EUDAMED, bo vaša začetna stran „ Moje zahteve v obravnavi“. 

Rezultat: stran z zahtevami v obravnavi prikazuje seznam zahtev za registracijo in njihov status: 

 

 
Slika 21 – Stran z mojimi zahtevami v obravnavi 

 

2. Kliknite gumb za dejanje poleg vaše zahteve. Svojo zahtevo za registracijo si lahko ogledate in 
urejate, če ima status „Zahtevan popravek“.  
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 Zahtev s statusom „Zavrnjeno“ ni mogoče urejati in ponovno predložiti. 

Rezultat: prikazan je razlog, ki ga je za zavrnitev podal pristojni organ: 

 
Slika 22 – Razlog za zavrnitev in ponovna predložitev zahteve 

 

3. V primeru zahtev, označenih kot „Zahtevan popravek“, jih popravite in ponovno predložite v 
potrditev, kot je ustrezno.  
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2.1.1.2 Kako se registrirati kot proizvajalec  s sedežem zunaj EU 

Če ste proizvajalec, ki ni registriran („nima sedeža“) v EU, se postopek za registracijo 
razlikuje od tistega, ki je obrazložen v oddelku 2.1.1.1.  

Prav tako morate opredeliti pooblaščenega predstavnika, ki ste mu podelili  pooblastilo (in 
če imate več kot enega, opredelite, kateri je glavni predstavnik z enotno registrsko številko 
(SRN).  

Vaš pooblaščeni predstavnik bo preveril vaše podatke za registracijo, preden je zahteva 
predložena pristojnemu organu v potrditev. Da lahko to stori, mora biti najprej registriran v 
EUDAMEDU. 

 

 Registracija proizvajalca s sedežem zunaj EU 

1. S svojim računom EU Login se prijavite v EUDAMED. 

 

2. Izberite polje REGISTRACIJA SUBJEKTA na strani „Registracija uporabnikov in subjektov“. 

Rezultat: prikaže se spletna izjava o omejitvi odgovornosti: 

 

 
Slika 23 – Registracija subjekta: stran z izjavo o omejitvi odgovornosti  

 

3. Preberite izjavo o omejitvi odgovornosti, označite potrditveno polje Prebral(-a) sem izjavo o 
omejitvi odgovornosti in nato kliknite Naprej. 
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Rezultat: pozvani ste, da vnesete splošne informacije o proizvajalcu, da se preprečijo podvajanja: 

 

 
Slika 24 – Registracija: začetna stran „Ustvari nov subjekt“  

 

4. Izberite vlogo in državo, vnesite ime svojega proizvajalca in kliknite Naprej.  

Rezultat: prikaže se korak  registracijskega postopka: 

 

 
Slika 25 – Registracija: korak 1 „Identifikacija subjekta“ 

 

5. Vnesite vse informacije, pomembne za identifikacijo proizvajalca. Naložite lahko kateri koli 
dokument, ki bi lahko bil koristen za potrjevanje vaše zahteve – vendar samo v formatu PDF.  
 
 
 
Kliknite Shrani in naprej. 
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Rezultat: prikaže se korak : 

 

 
Slika 26 – Registracija proizvajalca s sedežem zunaj EU: korak 2 „Pooblaščeni predstavnik“ 

 

6. Vnos potrebnih informacij: 

6.1  Opredelite svojega pooblaščenega predstavnika:  

Ali poznate enotno registrsko številko (SRN)?  

 
Izberite Poznam SRN, kliknite Poišči in izberite številko. 

 

Ali poznate SRN?  
 
Prekličite izbor Poznam SRN, izberite državo in vnesite ime pooblaščenega 
predstavnika. Kliknite Poišči in izberite pravilni rezultat. 

 

6.2 Vnesite datum začetka in datum poteka veljavnosti pisnega pooblastila, ki ga je 
vaša organizacija podelila pooblaščenemu predstavniku. 

 

6.3 V razdelku Naloži povzetek pooblastila, kliknite Prebrskaj, izberite mapo 
podpisanega pooblastila (samo PDF) in nato kliknite Odpri. 

 Datoteka bo prikazana v razdelku „Naloži povzetek pooblastila“. Lahko jo 
odstranite tako, da kliknete X poleg imena datoteke. 

 

6.4 Kliknite Shrani in naprej. 

 

Rezultat: prikaže se korak : 

 

Če prek strani za 
iskanje ne najdete 
svojega pooblaščenega 
predstavnika, stopite z 
njim v stik za potrditev 
njegove SRN. Morda 
se še ni registriral ali se 
je registriral z drugim 
imenom. 

Ni vam treba naložiti 
celotnega besedila 
pooblastila. 

Dovolj je, da naložite 
povzetek z 
začetnim/končnim 
datumom, podatki o 
proizvajalcu in 
pooblaščenem 
predstavniku ter 
seznam generične 
skupine pripomočkov, 
ki jih zajema 
pooblastilo. 
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Slika 27 – Čarovnik za registracijo proizvajalca s sedežem zunaj EU: korak 3 „Naslov subjekta“ 

 

7. Vnesite podatke o naslovu za proizvajalca in kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat: prikaže se korak : 

 

 
Slika 28 – Registracija proizvajalca s sedežem zunaj EU: korak 4 „Kontaktni podatki“ 

 

8. Vnesite e-poštni naslov in druge uporabne informacije o kontaktnih točkah proizvajalca. 
 
  
 
Obstajajo ločeni razdelki za kontaktne podatke, ki jih morajo uporabljati pristojni organi, in za 
podatke, ki so javno dostopni.  
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Kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat: korak  vas pozove, da opredelite eno ali več regulativnih oseb pri svojem  proizvajalcu.  

 

 
Slika 29 – Registracija proizvajalca s sedežem zunaj EU: korak 5 „Regulativne osebe“ 

 

 

Regulativna oseba 

Oseba v vaši organizaciji, odgovorna za zagotavljanje skladnosti s predpisi. Glej člen 15 
Uredbe 2017/745. 

 

 

9. Vnesite podatke o osebi in določite eno ali več področij, za katera je odgovorna.  
 
 
 
Če želite vnesti podatke še ene osebe s to odgovornostjo, izberite Dodaj novo regulativno 
osebo na dnu strani. 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1496137845417&uri=CELEX:32017R0745
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Kliknite Shrani in naprej. 

 

Rezultat: korak  vas pozove k potrditvi, da boste lokalni skrbnik subjekta za ta subjekt (ko je oseba, ki je 

prva vnesla podatke o subjektu v EUDAMED, odobrena, samodejno postane lokalni skrbnik subjekta): 

 
Slika 30 – Registracija proizvajalca s sedežem zunaj EU: korak 6 „Registracija lokalnega skrbnika 
subjekta“ 

 

10. Preverite in dopolnite informacije na strani.  
 
 
 
Z gumbom Prebrskaj naložite podpisano izjavo – samo v formatu PDF. 
 
  
 
Kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat: prikaže se zadnji korak. Prikazane so informacije o pristojnem organu, ki bo potrdil vašo zahtevo 
za registracijo (tisti, ki je odgovoren za vašega pooblaščenega predstavnika). 
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Slika 31 – Registracija proizvajalca s sedežem zunaj EU: Korak 7 „Pristojni organ“ 

 

11. Po potrebi vnesite morebitne dodatne informacije, s katerimi želite seznaniti pristojni organ, nato 
kliknite Predogled. 

Rezultat: prikaže se povzetek vašega izpolnjenega obrazca za registracijo. 

 

12. Preglejte informacije v obrazcu in nato kliknite Predloži registracijo subjekta na dnu strani. 

Rezultat: prikazalo se bo potrditveno okno: 

 

 
Slika 32 – Registracija proizvajalca s sedežem zunaj EU: potrditev predložitve 

 

13. Preberite informacije v oknu in kliknite Potrdi.  

Rezultati:  
– vaša zahteva za registracijo se nemudoma shrani s statusom „predloženo“ na seznamu vaših „zahtev v 
obravnavi“; 
 
– dobi edinstveno identifikacijsko številko zahteve in se predloži vašemu pooblaščenemu predstavniku v 
preverjanje (in nato pristojnemu organu v potrditev); 

– prejmete obvestilo, prikazano v mapi  „Prejeta obvestila“ (to si lahko ogledate kadar koli s pomočjo 
možnosti Obvestila, potem ko je registracija vašega računa v celoti zaključena). 
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Slika 33 – Prejeta obvestila 
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Nadaljnji koraki 

Statusu svoje predložene zahteve lahko sledite tako, da izberete meni Domov.  

Status se bo spremenil v „PREVERJENO“, ko jo bo vaš pooblaščeni predstavnik preveril:  

 

Pristojni organ bo nato potrdil informacije, podatki o vaši organizaciji pa bodo prikazani, ko bodo 
odobreni. 

 

 

  



Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte 
 
 
 

Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte                                                                     

Upravljanje subjektov in uporabniških     28 

2.1.2 Preverjanje zahtev za registracijo proizvajalcev s 
sedežem zunaj EU 

 
 

Čeprav je organ, odgovoren za potrjevanje zahtev za registracijo proizvajalcev s sedežem 
zunaj EU, ustrezen pristojni organ, se od pooblaščenega predstavnika zahteva dodaten 
predhodni korak: preveriti mora informacije, ki jih je zagotovil proizvajalec, vključno z 
naloženim dokumentom, ki vsebuje podatke o pooblastilu (njihov povzetek).  

Profil „Preveritelj“ 

Zahteve, ki jih podajo proizvajalci s sedežem zunaj EU, lahko preverijo samo uporabniki pri ustreznem 
pooblaščenem predstavniku, ki imajo profil „Preveritelj“ (tj. preveritelji pri pooblaščenih 
predstavnikih).  

Predstavnikov lokalni skrbnik subjekta in lokalni skrbnik uporabnikov imata privzeto tudi te pravice. 

 Kako preveriti zahtevo za registracijo proizvajalca s sedežem zunaj EU 
 

1. Prijavite se v EUDAMED s profilom Preveritelj, lokalni skrbnik subjekta ali lokalni skrbnik 
uporabnikov (za pooblaščenega predstavnika). 

Rezultat: če obstajajo nerešene zahteve za registracijo proizvajalcev s sedežem zunaj EU, boste na 
nadzorni plošči videli naslednjo povezavo: 

 

   
Slika 34 – Povezava „Preveri zahteve za registracijo subjekta“ 

 

2. Na nadzorni plošči v razdelku Upravljanje subjektov kliknite Preveri zahteve za registracijo 
subjekta. 

Rezultat: na strani Upravljanje registracije subjektov so navedene vse zahteve za registracijo proizvajalcev 
s sedežem zunaj EU, ki so v obravnavi in čakajo, da jih preveri vaš subjekt (če obstajajo): 

  

 
Slika 35 – Seznam zahtev za registracijo proizvajalcev s sedežem zunaj EU v obravnavi 

 

3. V stolpcu Dejanja kliknite  Oceni, da pregledate in ocenite želene zahteve za registracijo na 
seznamu. 

 [Samo za preveritelje pri pooblaščenih predstavnikih] 
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Rezultat: prikazani so vsi podatki izbrane zahteve za registracijo, kot jih je predložil proizvajalec s sedežem 
zunaj EU. 

 

4. Preglejte informacije v obrazcu. Ob morebitnih podvojenih vnosih se bo tu prikazalo opozorilo in 
lahko izberete pravilno zahtevo za registracijo: 

 
Slika 36 – Opozorilo o morebitnih  podvojenih vnosih 

 

5. V razdelku Ocena preklopite gumb v levo na Odobreno ali desno na Ni odobreno.  
 
 
 
Če se odločite, da zahtevo odobrite, lahko vnesete dodatne opombe.  
 
 
 
Če se odločite, da zahteve ne odobrite, morate izbrati enega izmed naslednjih razlogov: 

 

Nepopolno ali 
nepravilno 

Nekatere informacije, ki so za vas pomembne, manjkajo ali se zdijo 
nepravilne. Uporabnik, ki je vložil zahtevo, bo imel možnost popraviti ali 
dopolniti zahtevo glede na vaša navodila in jo ponovno predložiti. 

Napačen 
pristojni organ 
in/ali 
pooblaščeni 
predstavnik 

Niste pravilni pooblaščeni predstavnik za to zahtevo. Uporabnik, ki je 
vložil zahtevo, bo imel možnost izbrati drugega in jo ponovno predložiti. 

Podvajanje Obvesti uporabnika, ki je vložil zahtevo, da ta subjekt že obstaja. 

Zahteva ni 
relevantna 

Zahteva bo zavrnjena in je ni mogoče ponovno predložiti. 

Sum goljufije Uporabnik, ki je vložil zahtevo, bo obveščen, da registracija ni bila 
uspešna. Razlogi in utemeljitev ne bodo na voljo uporabniku, ki je vložil 
zahtevo, bodo pa na voljo pristojnim organom. 

 

Če se odločite, da zahteve ne odobrite, boste pozvani k utemeljitvi svoje odločitve: 
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Slika 37 – Ocenjevanje zahteve za registracijo proizvajalca s sedežem zunaj EU 

 

6. Kliknite Zaključi oceno na dnu strani in nato v naslednjem potrditvenem pojavnem oknu kliknite 
Potrdi. 

Rezultat: obveščeni ste, da je bila zahteva za registracijo proizvajalca s sedežem zunaj EU ustrezno 
ocenjena. 
 
 
 
Če je odobrena, se njen status spremeni v PREVERJENO. To pomeni, da je bila zahteva predložena 
ustreznemu pristojnemu organu v potrditev: 

 

 
Slika 38 – Preverjena zahteva za registracijo 
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2.1.3 Ogled registriranih subjektov 

 
Ko enkrat pristojni organ potrdi gospodarski subjekt in je izdana SRN, njegovi podatki (tisti, 
ki niso bili navedeni za pristojni organ) postanejo vidni vsem uporabnikom v EUDAMEDU in 
bodo javno dostopni na javnem spletišču EUDAMED. 
 

 Iskanje in ogled subjektov: 
 

1. Na nadzorni plošči kliknite razdelek za subjekte ali izberite  Iskanje in ogled > Subjekti: 

Rezultat: prikaže se stran za iskanje in ogled subjektov: 

 

 
Slika 39 – Iskanje in ogled (subjekti) 

 

2. Na strani Iskanje in ogled  vnesite svoje iskalne kriterije in nato kliknite Iskanje. 

Rezultat: vsi subjekti, ki ustrezajo vašim kriterijem, so navedeni v razdelku z rezultati iskanja: 
 
 

  
Slika 40 – Stran z rezultati iskanja (subjekti) 

3. Če si želite ogledali podatke katerega koli subjekta, kliknite vnos na seznamu rezultatov. 
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2.1.4 Povezovanje proizvajalca s sedežem zunaj EU z 
uvoznikom 

 
Povezovanje proizvajalca s sedežem zunaj EU z uvoznikom: 

 

1. Pojdite na nadzorno ploščo: 

 

 
Slika 41 – Nadzorna plošča za uvoznika 

 

2. V razdelku Podatki o mojem subjektu kliknite Povezava s proizvajalcem s sedežem zunaj EU. 

Rezultat: prikaže se stran, na kateri so navedeni povezani proizvajalci s sedežem zunaj EU (če povezanih 
proizvajalcev ni, bo ta seznam prazen). 

 

 
Slika 42 – Seznam povezanih proizvajalcev s sedežem zunaj EU 

 

3. Kliknite Dodaj novega proizvajalca 

Rezultat: pozvani boste, da izberete proizvajalca s sedežem zunaj EU. 

 [Rezervirano za uvoznike s profilom „Povezovalec“] 
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Slika 43 – Povezava s proizvajalcem s sedežem zunaj EU – stran SRN 

 

4. Če poznate SRN, jo vnesite tukaj in kliknite Poišči, da izberete proizvajalca. 

 

5. Če ne poznate SRN, odznačite Poznam SRN. 

Rezultat: prikazali se bosta dve polji: 

 

 
Slika 44 – Povezava  s proizvajalcem s sedežem zunaj EU, polje SRN odznačeno 

 

6. Vnesite državo in ime subjekta/organizacije ter kliknite Poišči. 

Rezultat: prikazan bo seznam rezultatov na podlagi vaših iskalnih kriterijev: 

 

 
Slika 45  – Seznam proizvajalcev s sedežem zunaj EU, ki jih je mogoče povezati z vašim subjektom 
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7. S seznama izberite želeni subjekt. 

Rezultat: za ta subjekt boste videli stran s podrobnostmi: 

 

 
Slika 46 – Podatki o izbranem proizvajalcu s sedežem zunaj EU 

 

8. Kliknite Dodaj povezavo s tem proizvajalcem: 

Rezultat: pozvani ste, da vnesete ustrezne datume: 

 

  
Slika 47 – Potrditev povezave med proizvajalcem s sedežem zunaj EU in vašim subjektom 

 

9. Vnesite začetni datum (in po potrebi končni datum) ter kliknite Potrdi. 
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2.1.5 Posodobitev podatkov o subjektu 

 

Ko enkrat pristojni organ potrdi gospodarski subjekt in mu je dodeljena številka SRN, lahko 
podatke za registracijo spremeni samo lokalni skrbnik subjekta.  

Vsaka sprememba, razen sprememb pooblastil in e-poštnih naslovov za obveščanje, 
ustvari novo različico subjekta. Predhodne različice ostanejo kadar koli na voljo za ogled.  

 Posodobitev podatkov o subjektih 
 

1. S svojim profilom Lokalni skrbnik subjekta za zadevni subjekt se prijavite v EUDAMED. 

 

2. Na nadzorni plošči v razdelku „Podatki o mojem subjektu“ izberite Upravljanje podatkov 
vašega subjekta: 

 

 
Slika 48 – Povezava „Upravljanje podatkov vašega subjekta“ 

 

3. Za pregled informacij, ki so trenutno na voljo o subjektu, lahko brskate po razdelkih: 

 
Slika 49 – Podatki o subjektu 

 

4. Če morate spremeniti nekatere informacije, storite naslednje: 

 [Samo za lokalne skrbnike subjektov] 
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a. Kliknite Ustvari novo različico in odgovorite na potrditveno sporočilo z Da. 

b. Spremenite vse potrebne podatke na ustreznih zavihkih. 

c. Ko končate, kliknite Registriraj novo različico in odgovorite na potrditveno sporočilo. 

 

Rezultat: spremembe so takoj vidne. 

Številka trenutne različice se poveča za 1. 

 

   
Slika 50 – Nova različica subjekta 
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2.2 Upravljanje uporabnikov in uporabniškega dostopa 

2.2.1 Kako zahtevati dostop kot uporabnik za registriran 
gospodarski subjekt  

Kadar je subjekt že registriran v EUDAMEDU, mora vsak, ki bo deloval v njegovem imenu, v 
sistemu zahtevati dostop in izbrati primeren uporabniški profil oz. profile v različnih modulih 
EUDAMEDA, ki so mu na voljo.  

 Kako zahtevati dostop kot uporabnik pri gospodarskem subjektu 
 

1. Prijavite se v EUDAMED. 

2. Če še nimate uporabniškega dostopa za registrirani subjekt, kliknite polje ZAHTEVA ZA NOV 

DOSTOP na strani Registracija uporabnika in subjekta: 

 

 
Slika 51 – Stran za registracijo uporabnika in subjekta v EUDAMEDU 

 

3. Če ste prijavljeni z uporabniškim računom EUDAMED, lahko namesto tega kliknete svoje ime v 
zgornjem desnem kotu strani in nato kliknete Zahteva za nov dostop na dnu svoje strani s 

podatki o uporabniškem računu EUDAMED: 
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Slika 52 – Stran s podatki o uporabniškem računu EUDAMED in gumb za zahtevo za nov dostop 

 

Rezultat: stran za iskanje subjekta vas pozove, da izberete subjekt, v imenu katerega želite delovati v 

EUDAMEDU:  

 

  
Slika 53 – „Zahteva za nov dostop“ 

 

Če na strani za 
iskanje ne najdete 
subjekta, stopite z 
njim v stik, da potrdi 
svojo SRN.  
 
 

Morda je registriran 
z drugim imenom ali 
njegova registracija 
še ni dokončana. 



Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte 
 
 
 

Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte                                                                     

Upravljanje subjektov in uporabniških     39 

4. Če poznate enotno registrsko številko (SRN) subjekta – npr. BE-MF-000000001 –  lahko z njo  
poiščete subjekt, tako da izberete Poznam enotno registrsko številko (SRN) subjekta ali ID 
subjekta v EUDAMEDU 

 

5. Če ne poznate SRN, lahko subjekt najdete tako, da iščete po: vlogi, državi in imenu (ali delu 
imena).  

 

6. Kliknite Poišči. 

Rezultat: na desni strani v razdelku Rezultat je prikazan seznam s subjekti, ki ustrezajo iskalnim kriterijem. 

 

 
Slika 54 – „Zahtevaj dostop do tega subjekta“ 

 

7. V oknu Rezultat kliknite želeni subjekt in nato kliknite Zahtevaj dostop do tega subjekta. 

Rezultat: prikaže se korak 1 postopka v treh korakih: 

 

 
Slika 55 – Zahteva za dostop uporabnika: korak 1 

 

8. Izvedite korak  postopka za zahtevo za dostop uporabnika: 

a. vnesite svoje kontakte podatke/ e-poštni naslov za obveščanje, povezan s tem subjektom; 
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b. navedite, ali ste podizvajalec izbranega subjekta. Če označite „Da“, boste pozvani k vnosu 
podatkov o svojem podjetju. 

 

9. Kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat: prikaže se korak . Tukaj morate določiti neposredno nadrejeno osebo, ki lahko potrdi vašo 

zahtevo. 

 

 
Slika 56 – Zahteva za dostop uporabnika: korak 2 

 

10. Vnesite ime in funkcijo/položaj vašega vodje in nato kliknite Shrani in naprej. 

Rezultat: korak  prikaže seznam možnih uporabniških profilov za vsak modul: 

 

   
Slika 57 – Zahteva za dostop uporabnika: korak 3 

 

11. Izberite uporabniške profile, ki jih boste potrebovali. 

 

Razpoložljivi profili 
so odvisni od vloge 
subjekta.  

Tako lahko npr. 
izberete samo 
„Preveritelj“, če je 
vaš subjekt 
pooblaščeni 
predstavnik. 

Privzeti minimalni 
profili za vaš subjekt 
so predhodno 
izbrani.  
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Uporabniški profili 
Profili „Lokalni skrbnik subjekta“ so namenjeni izključno osebam, ki bodo odgovorne za vzdrževanje 
podatkov o subjektu v EUDAMEDU in/ali potrjevanje, posodabljanje ali brisanje zahtev za dostop:  

► Lokalni skrbnik subjekta lahko upravlja vse podatke o subjektu (ime, naslov, ID št. za DDV itd.) in ima 
vse pravice lokalnega skrbnika uporabnikov.  

►
 Lokalni skrbnik uporabnikov lahko potrdi zahteve za dostop uporabnikov za isti subjekt (glej 
oddelek 2.2.2 Potrjevanje zahtev za dostop uporabnikov). 

Drugi razpoložljivi profili so odvisni od vloge zadevnega subjekta (razen za Gledalca).  
 
 

 

12. Če želite pred predložitvijo zahtevo shraniti kot osnutek, kliknite Shrani. 

 

13. Če si želite ogledati predhodni povzetek svoje zahteve, preden jo predložite, kliknite 
Predogled na dnu strani. 

Rezultat: prikaže se povzetek vaše zahteve za dostop. 

 

14. Preglejte informacije in kliknite Predloži na dnu strani za predogled. 

Rezultat: prikaže se stran za potrditev. 

 

 

 

15. Kliknite Predloži mojo zahtevo. 

Rezultat: obveščeni ste, da je bila vaša zahteva za dostop uspešno predložena. 

Lokalni skrbnik subjekta ali lokalni skrbnik uporabnikov pri tem subjektu bo vašo zahtevo pregledal in jo 
potrdil. 
 
 Obveščeni boste, ko bo vaša zahteva za dostop odobrena ali zavrnjena.  

► Če bo zavrnjena, lahko kliknete gumb poleg zahteve v obravnavi, da preberete razloge, ki jih je navedel 
lokalni skrbnik subjekta / lokalni skrbnik uporabnikov. Zahtevo lahko nato spremenite in jo po potrebi znova 
predložite. 
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► Če bo odobrena, se bo naslednjič, ko se boste prijavili v EUDAMED, prikazala izjava o omejitvi 
odgovornosti. Izjavo o omejitvi odgovornosti boste videli samo, ko se boste s svojim računom prvič prijavili 
za vsak subjekt:  

 

 
Slika 58 – Izjava o omejitvi odgovornosti v zvezi s pravicami in obveznostmi uporabnikov 

 

16. Vaši podatki bodo vidni na strani Moj(-i) račun(-i): v zgornji orodni vrstici kliknite svoje ime, da se prikaže 
naslednje: 

 

  
 

Če imate več uporabniških računov EUDAMED, so na tej strani lahko navedeni ti drugi razdelki(poleg 
razdelka „Račun trenutnega subjekta“): 

– „Moji drugi računi“;  

– „Zaprti računi“.  

 

Ali delate za več 
subjektov? 
Če imate več uporabniških 

računov EUDAMED (in s tem 
pravic, da delujete v imenu 
in/ali dostopate do več 

subjektov EUDAMED), morate 
izbrati pravilni subjekt, tako da 
kliknete „Zamenjaj subjekt“ v 
zgornjem desnem kotu 
aplikacije: 
 

 

 
 

Za ogled vseh 
podatkov o subjektu 
kliknite „Ogled vseh 
podatkov“. 
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2.2.2 Potrjevanje zahtev za dostop uporabnikov 

 

Vsak z računom EU Login lahko zahteva dostop do registriranega subjekta, vendar lahko 
te zahteve potrdi samo uporabnik s profilom lokalni skrbnik uporabnikov ali lokalni skrbnik 
subjekta.  

Prva oseba, ki registrira subjekt v EUDAMEDU, samodejno prejeme profil lokalnega 
skrbnika subjekta. To vključuje pravice lokalnega skrbnika uporabnikov za upravljanje 
novih zahtev za dostop uporabnikov. 

Kot lokalni skrbnik subjekta ali lokalni skrbnik uporabnikov za ta subjekt boste obveščeni o 
vseh novih ali posodobljenih prejetih zahtevah za dostop.  

Uporabniki ne morejo dostopati do EUDAMEDA, dokler njihova zahteva za dostop ni 
odobrena.  

 Potrjevanje zahteve za dostop 

1. Prijavite se v EUDAMED s profilom lokalnega skrbnika subjekta ali lokalnega skrbnika 
uporabnikov za zadevno organizacijo. 

 

2. Na nadzorni plošči (v razdelku Upravljanje uporabnikov) izberite Oceni zahteve za dostop 
uporabnikov:   

 
Slika 59 – „Oceni zahteve za dostop uporabnikov“ na nadzorni plošči. 

 

Rezultat: na strani Upravljanje uporabnikov so na zavihku Zahteve v obravnavi navedene vse zahteve za 
dostop uporabnikov za vašo organizacijo, ki so v obravnavi: 

 

  
Slika 60 – Zahteve za dostop, ki so v obravnavi in jih je treba potrditi 

 

 [Samo za lokalne skrbnike subjektov in lokalne skrbnike uporabnikov] 
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3. V stolpcu Dejanja kliknite  (Oceni zahtevo za dostop), da pregledate in ocenite zahtevo na 
seznamu.  

Rezultat: prikaže se del 1 zahteve za dostop: 

   
Slika 61 – Ocena zahteve za dostop uporabnika: del 1 

 

4. Preglejte informacije v delu 1 zahteve. 

 

5. V razdelku Ocena za odobritev zahteve preklopite gumb v levo na Odobri, za zavrnitev pa v 
desno na Zavrni.  
 
 
 
Če izberete „Odobri“, potem na dnu strani ostane na voljo gumb za Naslednji korak (pojdite 
na korak 6).  
 
 
 
Če izberete „Zavrni“, potem morate dodati komentar in izbrati enega izmed naslednjih 
razlogov: 

 

Nepopolno in/ali 
podatki, ki jih je 
treba popraviti 

Nekatere informacije, ki so za vas pomembne, manjkajo ali se zdijo 
nepravilne. Uporabnik, ki je vložil zahtevo, bo imel možnost popraviti 
ali dopolniti zahtevo glede na vaša navodila in jo ponovno predložiti. 

Zavrnjena 
zahteva 

Zahteva bo zavrnjena in uporabnik, ki je vložil zahtevo, ni povabljen k 
njeni ponovni predložitvi. 
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Slika 62 – Potrjevanje zahteve za dostop 

Rezultat: zavrnjena zahteva izgine z vašega seznama zahtev v obravnavi. S tem se zaključijo koraki, ki jim 
morate slediti pri tej zahtevi (izpustite korake od 6 do 8 spodaj). 

 

6. Če se odločite za odobritev, kliknite Naslednji korak. 

Rezultat: prikaže se preglednica z uporabniškimi profili za vse razpoložljive module. Profil Gledalca se 
samodejno dodeli vsakemu uporabniku:  

 

 
Slika 63 – Dodeljevanje posebnih vlog uporabniku 

 

7. Za vsak modul v preglednici izberite Sprejmi ali Zavrni in ko zaključite, kliknite Zaključi oceno. 

Rezultat: prikaže se povzetek uporabniškega profila, ki ste ga odobrili. 

 

8. Za potrditev tega uporabniškega profila v pogovornem oknu s povzetkom kliknite Potrdi. 

Rezultat: obveščeni ste, da je bila zahteva za dostop ustrezno ocenjena:  

 status zahteve se bo posodobil na POTRJENO; 

 podatki o uporabniku se premaknejo pod zavihek Registrirani uporabniki na strani Upravljanje 
uporabnikov; 

 uporabnik je obveščen, da je njegova zahteva za dostop potrjena. 

 

  

Profili, ki so na voljo 

Profili, ki so na voljo v 
preglednici, so odvisni 
od vloge subjekta.  

Če na primer uporabnik 
zahteva dostop za 
pooblaščenega 
predstavnika, bo na 
voljo dodatni profil 
„'Preveritelj“. 
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2.2.3 Zaprtje uporabniškega računa 

 
Kadar uporabnik, registriran v EUDAMEDU, zapusti organizacijo, se spremeni njegova 
funkcija ali kako drugače ni več vključen v EUDAMED, lahko lokalni skrbnik subjekta ali 
lokalni skrbnik uporabnikov deaktivira njegov račun tako, da ga označi kot „zaprt“. 

Uporabnik z zaprtim računom ne more več delovati v imenu ustreznega subjekta ali zanj 
upravljati podatkov. Če je to ponovno potrebno kadar koli v prihodnosti, mora predložiti 
novo zahtevo za dostop za ta subjekt v sistemu. 

 

 Zapiranje uporabniškega računa 

1. Prijavite se v EUDAMED s svojim profilom lokalnega skrbnika subjekta ali lokalnega skrbnika 
uporabnikov. 

2. Na nadzorni plošči v razdelku Upravljanje uporabnikov izberite Upravljajte svoje uporabnike 

3. Na strani Upravljanje uporabnikov izberite zavihek Registrirani uporabniki in nato kliknite 
zadevnega uporabnika: 

   
Slika 64 – Izbiranje enega izmed registriranih uporabnikov 

 

4. Preglejte podatke o uporabniku in kliknite Zapri na dnu strani: 

   
Slika 65 – Gumb „Zapri'“ 

 

5. Odgovorite na potrditveno sporočilo. 

Rezultat: uporabnik nemudoma izgine iz modula Upravljanje uporabnikov. 

 [Samo za lokalne skrbnike subjektov / lokalne skrbnike uporabnikov] 
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2.2.4 Urejanje vašega uporabniškega računa 

Potem ko je vaša zahteva za dostop uporabnika potrjena, lahko še vedno spreminjate 
informacije o svojem računu, na primer zaradi osebnih ali službenih sprememb. 

Vendar pa ne morete urejati informacij, povezanih z vašim subjektom (razen če ste lokalni 
skrbnik subjekta).  

 Kako urejati uporabniški račun 

1. Prijavite se v EUDAMED in kliknite svoje ime v zgornji orodni vrstici: 

Rezultat: prikaže se stran Moj(-i) račun(-i). 

 

 
Slika 66 – Ogled vašega uporabniškega računa 
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2. Če želite spremeniti podatke, ki jih je mogoče urejati, kliknite gumb Uredi ali Spremeni, če je na 
voljo poleg zadevnega oddelka: 

► Podatki za EU Login/EUDAMED 

 

 

Kliknite gumb  Uredi v tem oddelku, če želite spremeniti svoje ime, priimek in/ali želeni jezik. 

 

► Račun trenutnega subjekta: podatki o subjektu 

 

 

Kliknite   gumb Spremeni v tem oddelku, če želite spremeniti e-poštni naslov za  obveščanje o 

različnih modulih EUDAMEDA. 

Samo lokalni 
skrbnik subjekta 
Oddelek s podatki o 
subjektu lahko 
spreminja samo 
lokalni skrbnik 
subjekta.  

Gumb Spremeni tu ni 
aktiven za noben 
drug uporabniški 
profil. 

 



Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte 
 
 
 

Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte                                                                     

Upravljanje subjektov in uporabniških     49 

► Račun trenutnega subjekta: podatki o računu 

 

 

Kliknite  gumb Zahteva za spremembo v tem oddelku, če želite za trenutni subjekt zahtevati 

drug profil za enega ali več modulov EUDAMEDA . 

Kliknite gumb Spremeni, če želite spremeniti e-poštni naslov za svoj račun in/ali nastavitve 
obvestil za trenutni subjekt. 

 

3. Vnesite vse potrebne spremembe. 

4. Kliknite Shrani. 

5. Če ste registrirani za več kot en subjekt: 

► Moj(-i) drug(-i) račun(-i) 

 

Kliknite v desno usmerjeno puščico poleg enega izmed subjektov na seznamu, da se prikažejo 
njegovi podatki. Tu lahko preklopite na druge subjekte. 
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2.2.5 Preklapljanje med subjekti 

Če imate več uporabniških računov EUDAMED za isti račun EU Login, lahko med njimi 
preprosto preklapljate (in med različnimi z njimi povezanimi subjekti). 
 
 

1. Pojdite na nadzorno ploščo: 

 

 
Slika 67 – Pozdravna stran za subjekte 

 

2. Kliknite „Zamenjaj subjekt“ na vrhu desno (to lahko storite tudi potem, ko izberete subjekt): 

 

 
Slika 68 – Zamenjaj subjekt 

 

3. Izberite subjekt s prikazanega seznama: 

 

 
Slika 69 – Okno za izbiro subjekta 
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2.3 Upravljanje pooblastil 

 
Če registrirani proizvajalec s sedežem zunaj EU naknadno naloži pooblastila za druge 
pooblaščene predstavnike, jih morajo ti pooblaščeni predstavniki preveriti. 

Trajanje pooblastila je mogoče določiti na podlagi datuma poteka njegove veljavnosti. 
Pooblaščeni predstavnik ali proizvajalec se lahko tudi odloči, da pooblastilo odpove pred 
tem datumom. 

2.3.1 Dodajanje novega pooblastila 

 
Ko se proizvajalci s sedežem zunaj EU registrirajo v EUDAMEDU, se od njih zahteva, da 
zagotovijo informacije o pooblastilu, o katerem so se dogovorili s pooblaščenim 
predstavnikom v EU. Če so se dogovorili o pooblastilih z drugimi pooblaščenimi 
predstavniki, morajo biti ti predstavniki prav tako registrirani v EUDAMEDU. 

 Dodajanje pooblastila 
 

1. Prijavite se v EUDAMED in izberite Upravljanje mojih pooblastil v oddelku Podatki o mojem 
subjektu na nadzorni plošči. 

Rezultat: prikaže se seznam pooblastil, ki so že ustvarjena, z informacijami o njihovem trenutnem stanju. 

 

 
Slika 70 – Seznam pooblastil 

 

2. V zgornjem desnem kotu seznama izberite Dodaj novo pooblastilo. 

Rezultat: prikaže se stran Dodaj novo pooblastilo: 

 

Upravljanje 
mojih pooblastil 
je na voljo samo 
uporabnikom s 
profilom 
„Upravitelj 
pooblastil’“ ali 
višjim profilom 
(lokalni skrbnik 
subjekta/lokalni 
skrbnik 
uporabnikov) za 
registriranega 
proizvajalca s 
sedežem zunaj 
EU. 

[Samo za proizvajalce s sedežem zunaj EU] 
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Slika 71 – Dodajanje novega pooblastila 

 

3. Če poznate enotno registrsko številko (SRN) za pooblaščenega predstavnika, jo vnesite tukaj, 
nato kliknite Poišči in ga izberite med rezultati. 

4. Če ne poznate SRN, odznačite Poznam SRN, vnesite državo in ime pooblaščenega 
predstavnika, nato kliknite Poišči in ga izberite med rezultati. 

5. Navedite datum začetka veljavnosti pooblastila (obvezno) in datum poteka veljavnosti 
(neobvezno). 

6. V oddelku Naloži povzetek pooblastila kliknite Prebrskaj, da izberete in naložite povzetek 
pooblastila – samo v formatu PDF:  

Izvleček povzetka uradnega podpisanega pooblastila, ki navaja zgolj naslednje, zadostuje: 
 
   – začetni in končni datum; 
 
   – ime in naslov proizvajalca in pooblaščenega predstavnika;   – seznam generične skupine 
pripomočkov, ki jih zajema pooblastilo. 

7. Kliknite Predloži. 

Rezultat: novo pooblastilo se prikaže na seznamu pooblastil s statusom „predloženo“. Zdaj ga mora 
preveriti ustrezni pooblaščeni predstavnik: 

 

Če na strani za 
iskanje ne najdete 
svojega 
pooblaščenega 
predstavnika, 
stopite z njim v stik, 
da potrdi svojo 
SRN. 

Morda se še ni 
registriral ali se je 
registriral z drugim 
imenom. 



Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte 
 
 
 

Uporabniški priročnik za EUDAMED, modul Subjekti – za gospodarske subjekte                                                                     

Upravljanje subjektov in uporabniških     53 

 
Slika 72 – Novopredloženo pooblastilo 

 

2.3.2 Ustvarjanje nove različice pooblastila 

 Kako ustvariti novo različico pooblastila 
 

1. Prijavite se v EUDAMED. 

 

2. Na nadzorni plošči v razdelku Podatki o mojem subjektu izberite Upravljanje mojih pooblastil : 

 

 
Slika 73 – Nadzorna plošča za proizvajalce s sedežem zunaj EU 

 

3. S seznama na naslednji strani izberite pooblastilo: 

[Samo za proizvajalce s sedežem zunaj EU] 
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Slika 74 – Obstoječi seznam pooblastil 

 

4. V novem oknu, kjer lahko vidite podatke o pooblastilu, na dnu strani izberite Ustvari novo 
različico:  

 

Slika 75 – Okno z obstoječim pooblastilom 
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5. Naložite povzetek novega pooblastila in ustrezno spremenite datume veljavnosti. 
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2.3.3 Preverjanje pooblastil 

 Preverjanje pooblastila 

1. Prijavite se v EUDAMED in v razdelku Upravljanje subjektov na nadzorni plošči izberite 
Upravljajte svoja pooblastila: 

 

   
Slika 76 – „Upravljajte svoja pooblastila“ na nadzorni plošči za pooblaščenega predstavnika  

 

Rezultat: če so kateri koli registrirani proizvajalci naložili nova pooblastila, s katerimi so vaš subjekt 
imenovali za povezanega pooblaščenega predstavnika, so navedena na zavihku Pooblastila v obravnavi: 

   
Slika 77 – Pooblastila v obravnavi 

 

2. Na seznamu Pooblastila v obravnavi kliknite pooblastilo, ki ga želite preveriti. 

Rezultat: prikazani so podatki o prejetem pooblastilu. Povzetek pooblastila v formatu PDF je na voljo v 
razdelku Povzetek pooblastila: 

 [Samo za pooblaščene predstavnike s profilom preveritelja] 

Funkcije 
upravljanja 
pooblastil so na 
voljo samo 
uporabnikom, ki 
so pooblaščeni 
predstavniki in 
imajo profil 
preveritelja ali 
višji profil 
(lokalni skrbnik 
subjekta/lokalni 
skrbnik 
uporabnikov). 
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Slika 78 – Podatki o pooblastilu 

 

3. Preglejte pooblastilo in če ga želite odobriti, preklopite gumb na dnu strani v levo na Odobri, če 
pa ga želite zavrniti, pa v desno na Zavrni. 

4. V besedilno polje na dnu strani po potrebi vnesite komentarje ali utemeljitev za zavrnitev.  

5. Kliknite Uporabi. 
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2.3.4 Odpoved pooblastila 

 

Pooblastilo je običajno veljavno do datuma poteka, navedenega v pisnem sporazumu 
(pooblastilu). Pooblaščeni predstavnik ali proizvajalec lahko pooblastilo kadar koli odpove.  

Pooblaščeni predstavnik ali proizvajalec lahko v EUDAMEDU označi pooblastilo kot 
Odpovedano. Postopka sta zelo podobna. 

Če ste pooblaščeni predstavnik 

 Odpoved pooblastila  

1. Prijavite se v EUDAMED in v razdelku Upravljanje subjektov na nadzorni plošči izberite 
Upravljajte svoja pooblastila: 

 

  
Slika 79 – „Upravljajte svoja pooblastila“ (pooblaščeni predstavnik) 

 

Rezultat: prikaže se stran Upravljanje pooblastil. Pooblastila so razdeljena pod dva zavihka: Pooblastila v 
obravnavi in Registrirana pooblastila. 

 

2. Izberite zavihek Registrirana pooblastila 

Rezultat: prikaže se seznam vseh vaših registriranih pooblastil: 

 

  
Slika 80 – Seznam pooblastil, povezanih s pooblaščenim predstavnikom 

 

3. Kliknite registrirano pooblastilo, ki bo odpovedano. 

 [Samo za pooblaščene predstavnike in proizvajalce s sedežem zunaj EU] 
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Rezultat: prikažejo se podatki o izbranem pooblastilu: 

 

  
Slika 81 – Pooblastilo, povezano s pooblaščenim predstavnikom 

 

4. Kliknite Odpovej pooblastilo na dnu strani. 

5. Za izbiro datuma odpovedi uporabite ikono s koledarjem. 

6. Kliknite Potrdi. 
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Če ste proizvajalec s sedežem zunaj EU 

 Odpoved pooblastila 

1. Prijavite se v EUDAMED in v razdelku Podatki o mojem subjektu na nadzorni plošči izberite 
Upravljanje mojih pooblastil: 

 Rezultat: prikaže se seznam obstoječih pooblastil z njihovim statusom: 

 

 
Slika 82 – Seznam pooblastil, povezanih s proizvajalcem s sedežem zunaj EU 

 

2. Kliknite registrirano pooblastilo, ki bo odpovedano.  

Rezultat: prikažejo se podatki o izbranem pooblastilu. 

 

3. Na dnu strani s podatki o pooblastilu kliknite Odpovej pooblastilo. 

4. Za izbiro datuma odpovedi uporabite ikono s koledarjem. 

5. Kliknite Potrdi. 
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