
Poklicne kvalifikacije – Evidenca 
preizkusov za UČITELJE SMUČANJA 

Evidence skupnih preizkusov usposobljenosti v 
sistemu IMI 

Kratka navodila – osnovne funkcije modula 

Evidentiranje in izmenjava informacij o učiteljih smučanja, ki izpolnjujejo zahteve skupnega 
preizkusa usposobljenosti (CTT) 

 Po prijavi v meniju izberite možnost Podatkovna skladišča in registri / Nov vnos. 

 Izberite ustrezni obrazec: 

- Učitelji smučanja – Evidenca tehničnih preizkusov – če želite samo evidentirati uspešno 

opravljen tehnični preizkus; 

- Učitelji smučanja – Dokazilo o skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT) – za 

evidentiranje dokazila o skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT), vključno z 

informacijami o tehničnem preizkusu ali pridobljenih pravicah, kadar je to ustrezno. 

 Izpolnite polja v obrazcu in pri tem bodite pozorni, katera polja so obvezna.  

 Kliknite gumb Shrani – sistem bo shranil „Osnutek“ evidence. 

 Kliknite gumb Aktiviraj – tako bo evidenca postala vidna drugim organom. 

Evidentiranje izpolnjevanja zahtev skupnega preizkusa usposobljenosti na podlagi evidence 
tehničnih preizkusov, shranjene v sistemu IMI 

 V sistemu IMI odprite evidenco tehničnega preizkusa (npr. v možnosti menija „Išči po obrazcu / 

Učitelji smučanja – Evidenca tehničnih preizkusov“). 

 Kliknite gumb Ponovno uporabi podatke in izberite obrazec Učitelji smučanja – Dokazilo o 

skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT). 

 Ko obrazec izpolnite, kliknite gumb Shrani in nato gumb Aktiviraj, da aktivirate vnos v sistemu 

IMI. 

Iskanje dokazil o skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT) ali evidenc tehničnih preizkusov v 
sistemu IMI – iskanje v sistemu IMI in v pregledovalnici 

 Po prijavi v meniju izberite možnost „Podatkovna skladišča in registri“ / „Išči po obrazcu“. 

 Izberite ustrezni obrazec glede na to, kaj iščete. 

 Nastavite najustreznejše iskalne kriterije (npr. Priimek / Evidenčna številka CTT) in kliknite gumb 

Išči. 

 Če iz predogleda na spodnjem delu zaslona ne dobite zadostnih informacij, na seznamu 

rezultatov iskanja odprite podatke o vnosu. 



Ustvarjanje poročila o vnosu v sistemu IMI v obliki PDF 

 Ko imate odprt podroben prikaz posameznega vnosa v sistemu IMI, kliknite gumb Natisni (z ikono 

PDF) in izberite možnost Izpis IMI.  

 V pojavnem oknu izberite jezik, v katerem želite ustvariti poročilo PDF, in označite okence, če 

potrebujete poročilo z digitalnim podpisom sistema IMI. 

 Ko kliknete gumb V redu, sistem ustvari datoteko PDF, ki bo na voljo za prenos v možnosti menija 

„Moja poročila“. 


