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1 Prijava v sistem IMI  

Po registraciji v sistemu IMI prejmete dve samodejni elektronski sporočili z obvestilom o vaši registraciji. 

Prvo elektronsko sporočilo je zgolj potrditev, da je bil vaš račun ustvarjen, drugo pa vsebuje začasno geslo, 

ki ga boste potrebovali za prvo prijavo. 

Oseba, ki vas je registrirala v sistemu, vam mora vaše uporabniško ime za sistem IMI sporočiti zunaj 

sistema. 

V sistem IMI se lahko prijavite takoj po prejemu uporabniškega imena in začasnega gesla. Sistem IMI je 

dostopen prek spletnega mesta IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) ali prek naslednje 

neposredne povezave: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. Elektronsko sporočilo z vašim začasnim 

geslom bo vsebovalo tudi povezavo do sistema. 

Ob prvi prijavi boste morali nastaviti svoje osebno geslo in 12-mestno varnostno kodo. Uporabniki bi 

morali upoštevati naslednja priporočila:  

o Pri prijavi z začasnim geslom je pomembno, da uporabniško ime in začasno geslo vnesete 

ročno, tudi če so polja na zaslonu za prijavo vnaprej izpolnjena. Če vas brskalnik nato vpraša, ali 

želite shraniti geslo, morate odgovoriti NE. 

o Uporabniki morajo postopek prijave najprej zaključiti z začasnim geslom (nastavite svoje geslo in 

varnostno kodo). Če želijo, da si brskalnik zapomni njihovo geslo, se morajo odjaviti in še enkrat 

prijaviti z novim geslom. Uporabniško ime in novo geslo morajo znova najprej vnesti ročno. 

Tokrat jih bo brskalnik znova vprašal, ali želijo, da shrani/si zapomni geslo. Tokrat lahko 

odgovorijo DA. 

o Uporabniška imena, gesla in varnostne kode v sistemu IMI razlikujejo med malimi in velikimi 

črkami, zato morate biti vedno pozorni, da pravilno vpišete velike črke. 

o Zelo priporočljivo je, da začasna gesla vnesete ročno in se tako izognete neprijetni napaki 

kopiranja dodatnih znakov pred geslom ali za njim. 

o Začasna gesla so vedno sestavljena iz dveh velikih črk + štirih malih črk + dveh numeričnih 

znakov (tj. prvi dve črki sta vedno veliki črki – to je pomembno, ker se velika črka O zlahka 

zamenja s številko 0, mala črka l pa se zlahka zamenja z veliko črko I). 

o Začasna gesla se lahko uporabijo samo za enkratno prijavo. Pri prijavi z začasnim geslom 

morajo uporabniki najprej sami nastaviti osebno geslo, nato pa še varnostno kodo. (Zaradi lažje 

uporabe je morda priporočljivo nastaviti preprosto varnostno kodo, ki je še vedno v skladu s 

pravili – to kodo bo mogoče zlahka vnesti pri naslednjih prijavah.) 

Pri poznejših prijavah boste morali uporabiti svoje osebno uporabniško ime, geslo in varnostno kodo.  

Če ste pozabili svoje uporabniško ime, geslo ali varnostno kodo za sistem IMI, se obrnite na druge 

sodelavce, ki so prav tako registrirani v sistemu IMI in imajo uporabniške pravice skrbnika, ali pa stopite v 

stik s svojim nacionalnim koordinatorjem IMI / podpornimi službami Evropske komisije za sistem IMI. Ti 

vam bodo lahko povedali vaše uporabniško ime in po potrebi ponastavili vaše geslo.  

Po ponastavitvi gesla boste prejeli novo začasno geslo, s katerim se boste lahko prijavili in ki ga boste 

morali spremeniti, kot če bi se prvič prijavili v sistem IMI (glej postopek, opisan zgoraj).

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


2 Izmenjava informacij o skupnem preizkusu usposobljenosti za 
učitelje smučanja 

Skupni preizkus usposobljenosti (CTT) za učitelje smučanja (v skladu s členom 49b 
Direktive 2005/36/ES) je določen z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/907. V skladu z določbami 

te delegirane uredbe skupni preizkus usposobljenosti zajema preizkus, ki potrjuje tehnične sposobnosti 

učiteljev smučanja, in preizkus, ki potrjuje kompetence učiteljev smučanja, povezane z varnostjo.  

V skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2019/907 države članice priznajo potrdila, ki potrjujejo uspešno 

opravljeni skupni preizkus usposobljenosti. Za priznanje takih potrdil sta potrebna upravno sodelovanje in 

medsebojna pomoč med državami članicami iz členov 8 in 56 direktive o poklicnih kvalifikacijah. 

Sistem IMI že od leta 2008 podpira upravno sodelovanje za priznavanje poklicnih kvalifikacij, vendar so 

predstavniki držav članic in zlasti subjektov, ki učiteljem smučanja podeljujejo kvalifikacije, izrazili potrebo 

po preprostem in lahko razumljivem načinu za izmenjavo informacij o skupnem preizkusu usposobljenosti. 

Zato je bil vzpostavljen namenski modul IMI, ki temelji na tehnični funkcionalnosti podatkovnih skladišč 

IMI, da se podpreta in olajšata upravno sodelovanje in izmenjava informacij o skupnem preizkusu 

usposobljenosti za učitelje smučanja. 

Na podlagi funkcionalnosti podatkovnega skladišča se lahko informacije izmenjujejo brez nepotrebnega 

upravnega bremena, z minimalnim trudom in brez tveganja za pošiljanje in prejemanje nerazumno 

velikega števila zahtevkov IMI. To pomeni, da bodo subjekti, ki morajo preveriti, ali učitelji smučanja 

izpolnjujejo zahteve skupnega preizkusa usposobljenosti, verjetno preverjali kvalifikacije redno in skorajda 

sistematično. Sistem IMI prek podatkovnega skladišča omogoča hitro in enostavno preverjanje uspešno 

opravljenega skupnega preizkusa usposobljenosti, zato organom ne bo treba pošiljati zahtevkov IMI za 

takšna preverjanja niti jim ne bo treba čakati na odgovor na njihove zahtevke. 

3 Privolitveni obrazec za obdelavo osebnih podatkov učiteljev 
smučanja 

Pred izmenjavo kakršnih koli osebnih podatkov učitelja smučanja prek sistema IMI je treba od vsakega 

strokovnjaka pridobiti privolitev v obdelavo osebnih podatkov. V sistemu IMI se lahko evidentirajo 

podatki o uspešno opravljenem tehničnem preizkusu ali splošnem skupnem preizkusu usposobljenosti na 

podlagi opravljenega tehničnega preizkusa in varnostnega preizkusa ali na podlagi pridobljenih pravic. 

Vnosov ni mogoče nikoli aktivirati (omogočiti, da bodo vidni drugim uporabnikom sistema IMI), če 

privolitev strokovnjaka ni naložena v sistem. 

Za evidentiranje privolitve strokovnjaka je na voljo predloga v vseh ustreznih jezikih (glej Prilogo I). 

Podpisani privolitveni obrazec je treba naložiti v sistem IMI in hkrati navesti vse obvezne informacije v 

obrazcih. Predlogo je mogoče prenesti tudi neposredno iz sistema IMI, pri čemer je treba slediti 

naslednjim korakom: 

 ustvarite osnutek vnosa v sistemu IMI (izpolniti morate samo polja, označena z rdečo *); 

 shranite vnos (prejeli boste opozorilno sporočilo, v katerem bo navedeno, katera polja bo treba 

naknadno izpolniti); 

 kliknite gumb Natisni in izberite „Privolitveni obrazec za skupni preizkus usposobljenosti za učitelje 

smučanja“; 

 izberite jezik, v katerem želite ustvariti predlogo (ni treba zahtevati digitalnega podpisa), in 

kliknite gumb Potrdi; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


 pojdite v možnost menija Moja poročila in prenesite predlogo PDF, ki ste jo ustvarili (morala bi 

biti prvi dokument na vrhu seznama). 

Organi lahko uporabijo tudi lastne privolitvene obrazce, če je iz njih jasno razvidno, da se bodo osebni 

podatki strokovnjaka obdelovali prek sistema IMI. 

4 Evidentiranje in izmenjava informacij o učiteljih smučanja, ki 
izpolnjujejo zahteve skupnega preizkusa usposobljenosti 

Za izmenjavo informacij o učiteljih smučanja, ki so izpolnili zahteve skupnega preizkusa usposobljenosti, tj. 

uspešno opravili potrebne preizkuse, morate v meniju izbrati možnost Podatkovna skladišča in registri / 

Nov vnos. Pri tej možnosti sta na voljo dva obrazca, odvisno od tega, kaj želite evidentirati: 

 Učitelji smučanja – Evidenca tehničnih preizkusov – uporablja se samo za evidentiranje uspešno 

opravljenega tehničnega preizkusa, kar je potrebno v primerih, ko bo moral učitelj smučanja 

naknadno uspešno opraviti varnostni preizkus ali se lahko sklicuje na izvzetje iz varnostnega 

preizkusa, kar lahko pozneje preveri drug subjekt. (Nekateri subjekti morda organizirajo samo 

tehnične preizkuse, zato bodo morali evidentirati samo rezultate teh preizkusov.) 

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

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

tehničnem preizkusu, kadar je to ustrezno. 

Če subjekt ni zgolj organiziral tehničnega preizkusa, temveč lahko tudi potrdi, da učitelj smučanja 

izpolnjuje vse zahteve skupnega preizkusa usposobljenosti, je treba izpolniti samo ta obrazec in ni 

treba ustvariti ločene evidence o tehničnem preizkusu, saj so informacije o slednjem zajete v tem 

obrazcu za skupni preizkus usposobljenosti. 

Polja v obrazcu so prikazana v enem samem zavihku. Za evidentiranje informacij preprosto sledite 

naslednjim korakom: 

 izpolnite polja v obrazcu in kliknite gumb Shrani – sistem bo shranil „Osnutek“ evidence; 

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

Pri ustvarjanju evidence morate vedno navesti ime in priimek strokovnjaka. Ti polji sta obvezni in označeni 

z * (rdeče barve). 

Druga obvezna polja v obrazcu so označena z * (oranžne barve). Osnutek evidence lahko shranite, tudi če 

niste izpolnili vseh obveznih polj. V tem primeru bo sistem prikazal opozorilno sporočilo, v katerem bo 

navedeno, katere obvezne informacije še manjkajo. V pojavnem oknu opozorilnega sporočila lahko 

kliknete DA, če želite shraniti nepopoln osnutek, ali NE, če želite evidenco pred shranjevanjem dopolniti. 

Upoštevajte, da boste lahko vnose aktivirali (z gumbom „Aktiviraj“) samo, če bodo vsa obvezna polja 

pravilno izpolnjena in je naložen privolitveni obrazec. 

V nekaterih poljih boste morali naložiti dokumente (npr. dokazilo o kvalifikaciji). Evidence lahko dopolnite 

tudi s prostim besedilom v polju Dodatne informacije. V tem polju morate vedno preveriti, ali izbrani jezik 

v zgornjem desnem kotu ustreza jeziku, v katerem ste napisali besedilo. To je nujno za zagotovitev 

pravilnega delovanja strojnega prevajanja v sistemu IMI. (Spustni seznam jezikov je privzet glede na jezik 

seje (izbran v zgornjem desnem kotu vašega zaslona v sistemu IMI). Če besedilo pišete v tem jeziku, vam ni 

treba spreminjati jezika, izbranega za polja s prostim besedilom.) 

Ko boste z gumbom Aktiviraj aktivirali evidenco v sistemu IMI, bo sistem ustvaril enotno evidenčno 

številko CTT, ki je sestavljena iz „CTT-“, čemur sledi devet alfanumeričnih znakov. 



 Evidentiranje izpolnjevanja zahtev skupnega preizkusa usposobljenosti na 

podlagi evidence tehničnih preizkusov, shranjene v sistemu IMI 

Če želite evidentirati izpolnjevanje zahtev skupnega preizkusa usposobljenosti (CTT) na podlagi evidence 

tehničnih preizkusov, shranjene v sistemu IMI, morate najprej v sistemu IMI ustvariti nov vnos po 

naslednjem postopku: 

 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). 

V sistemu se bo odprl vnaprej izpolnjen obrazec, v katerega morate zgolj vnesti manjkajoče informacije. 

Če v polju „Zahteve CTT izpolnjene“ izberete možnost „Na podlagi tehničnih in varnostnih preizkusov, ki 

jih je opravil strokovnjak“, se bodo v sistemu naložile tudi podrobnosti tehničnega preizkusa iz 

predhodno ustvarjene evidence v sistemu IMI. 

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

 Scenariji za evidentiranje zahtev skupnega preizkusa usposobljenosti 

Obrazca sistema IMI (Evidenca tehničnih preizkusov in Dokazilo o skupnem preizkusu usposobljenosti 

(CTT)) je treba uporabiti glede na to, kaj bo evidentirano. Delegirana uredba načeloma določa „standardni 

scenarij“ za uporabo načela avtomatičnega priznavanja, kar pomeni, da mora učitelj smučanja najprej 

uspešno opraviti tehnični preizkus, nato pa še varnostni preizkus. 

Poleg tega Delegirana uredba ponuja dva dodatna scenarija, ki vključujeta izjeme v zvezi z deli skupnega 

preizkusa usposobljenosti in določene pridobljene pravice. Vsi scenariji in uporaba ustreznih obrazcev so 

podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju. 

4.2.1 Standardni scenarij 

Pri standardnem scenariju morajo učitelji smučanja najprej uspešno opraviti tehnični preizkus in nato še 

varnostni preizkus. V praksi se učitelj smučanja za opravljanje tehničnega preizkusa prijavi pri 

organizatorju. Organizatorji se lahko sami odločijo, kako bodo organizirali preizkus, saj to ni urejeno z 

Delegirano uredbo. Strokovnjak je povabljen na tehnični preizkus, in ko ga uspešno opravi, lahko 

organizator ustvari vnos v sistemu IMI, s katerim to dejstvo potrdi. To stori z izpolnitvijo obrazca: Učitelji 

smučanja – Evidenca tehničnih preizkusov. 

Če isti organizator takoj po uspešno opravljenem tehničnem preizkusu organizira tudi varnostni preizkus, 

ni treba ustvariti evidence o tehničnem preizkusu. V tem primeru zadostuje, da se ustvari en vnos z 

izpolnitvijo obrazca Učitelji smučanja – Dokazilo o skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT) v sistemu 

IMI. Pri tem scenariju je pomembno, da je v polju „Zahteve CTT izpolnjene“ izbrana ustrezna možnost: 

„Na podlagi tehničnih in varnostnih preizkusov, ki jih je opravil strokovnjak“. 

Če se strokovnjak odloči, da bo tehnični preizkus opravil pri enem organizatorju, varnostni preizkus pa 

nadaljuje pri drugem, ali če se odloči, da bo varnostni preizkus opravil pozneje, je treba ustvariti evidenco 

o tehničnem preizkusu, saj bo na njeni podlagi izdano prihodnje dokazilo o skupnem preizkusu 

usposobljenosti. 

V slednjem primeru se učitelj smučanja prijavi za opravljanje varnostnega preizkusa pri organizatorju, ki se 

sam odloči, kako bo organiziral preizkus, saj to ni urejeno z Delegirano uredbo. V praksi je strokovnjak 

povabljen na varnostni preizkus, in ko ga uspešno opravi, organizator ustvari vnos v sistemu IMI, ki 

dokazuje, da je strokovnjak uspešno opravil skupni preizkus usposobljenosti. (Glej oddelek „Evidentiranje 



izpolnjevanja zahtev skupnega preizkusa usposobljenosti na podlagi evidence tehničnih preizkusov, 

shranjene v sistemu IMI“). 

4.2.2 Scenarij v primeru izjem 

Ta scenarij se uporablja za strokovnjake, ki lahko uveljavljajo izjeme. Izjeme zajemajo predhodno uspešno 

opravljen preizkus Eurotest ali zadostno število točk FIS, zaradi česar ni potrebno opravljanje tehničnega 

preizkusa, in predhodno opravljen preizkus Eurosecurity, zaradi česar ni potrebno opravljanje varnostnega 

preizkusa.  

V praksi se učitelj smučanja pri organizatorju prijavi za opravljanje tehničnega ali varnostnega preizkusa, 

odvisno od tega, kateri del skupnega preizkusa usposobljenosti mora še opraviti. Organizatorji se lahko 

sami odločijo, kako bodo organizirali preizkus, saj to ni urejeno z Delegirano uredbo. Strokovnjak je 

povabljen na tehnični ali varnostni preizkus, in ko ga uspešno opravi, organizator ustvari vnos v sistemu 

IMI, ki dokazuje, da je strokovnjak uspešno opravil skupni preizkus usposobljenosti. 

V tem primeru mora organizator v sistemu IMI izpolniti samo obrazec Učitelji smučanja – Dokazilo o 

skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT) in vnos po dokončanju aktivirati. Vendar pa je pomembno, da 

je v polju „Zahteve CTT izpolnjene“ obrazca izbrana ustrezna izjema: „Na podlagi predhodno 

opravljenega preizkusa Eurotest ali zadostnega števila točk FIS“ / „Na podlagi predhodno opravljenega 

preizkusa Eurosecurity“. 

4.2.3 Scenarij v primeru pridobljenih pravic 

Ta scenarij se uporablja za strokovnjake, ki lahko uveljavljajo pridobljene pravice. Pridobljene pravice se 

zagotovijo: 

  učitelju smučanja, za katerega je predhodno veljal memorandum o soglasju ali ki je predhodno 

uspešno opravil tako preizkus Eurotest kot preizkus Eurosecurity; 

ali 

 učitelju smučanja, ki lahko dokaže, da je v petih letih neposredno pred začetkom veljavnosti 

Delegirane uredbe (EU) 2019/907 pridobil vsaj 200 dni poklicnih izkušenj, in ki je kvalifikacijo 

pridobil v državi, ki ni bila podpisnica memoranduma. 

Na podlagi Delegirane uredbe je za oceno upravičenosti strokovnjaka do tega pristojen organ v matični 

državi.  

V praksi učitelj smučanja zaprosi za uveljavljanje pridobljenih pravic pri zadevnem organu v matični državi, 

ki se sam odloči, kako to organizira, saj ni urejeno z Delegirano uredbo. Če organ v matični državi po oceni 

sprejme pozitivno odločitev, v sistemu IMI ustvari dokazilo. 

V tem primeru mora organizator v sistemu IMI izpolniti samo obrazec Učitelji smučanja – Dokazilo o 

skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT) in vnos po dokončanju aktivirati. Vendar pa je pomembno, da 

je v polju „Zahteve CTT izpolnjene“ obrazca izbrana ustrezna možnost: „Na podlagi pridobljenih pravic“. 

Poleg tega morate pri možnosti „Pridobljene pravice na podlagi“ izbrati tudi, na kaj se nanaša: 

Memorandum o soglasju / Predhodno opravljeni Eurotest in preizkus Eurosecurity / Najmanj 200 dni 

poklicnih izkušenj v petih letih pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2019/907. 

4.2.4 Dokazilo o izpolnjevanju zahtev skupnega preizkusa usposobljenosti 

Ko bo obrazec Učitelji smučanja – Dokazilo o skupnem preizkusu usposobljenosti (CTT) izpolnjen in bo 

vnos aktiviran v sistemu IMI, bo strokovnjak prejel svojo osebno referenčno številko, ki dokazuje, da 

izpolnjuje zahteve skupnega preizkusa usposobljenosti: 



 ker je uspešno opravil oba dela skupnega preizkusa usposobljenosti (CTT), vključno z ustreznimi 

izjemami; 

 na podlagi pridobljene pravice. 

Sistem bo za dokazilo vselej ustvaril enotno evidenčno številko CTT. Na podlagi te evidenčne številke je 

strokovnjak upravičen do avtomatičnega priznanja. Dokazilo se lahko ustvari v obliki PDF, ki se natisne ali 

pošlje strokovnjaku. 

Vnos v sistemu IMI bo edino in končno dokazilo o izpolnjevanju zahtev skupnega preizkusa 

usposobljenosti na podlagi „vseh treh scenarijev“. Če učitelj smučanja zaprosi za priznanje za namene 

ustanovitve ali odda prijavo za začasno opravljanje storitev, lahko preprosto navede enotno referenčno 

številko.  

Organi države gostiteljice lahko strokovnjaka in njegov vnos nato preverijo v sistemu IMI, da ugotovijo, ali 

je upravičen do avtomatičnega priznanja, kar izključuje vsakršno preverjanje kvalifikacij. (Glej oddelek 

„Deaktivacija vnosov v sistemu IMI“) 

5 Posodobitev ali sprememba vnosov v sistemu IMI po aktivaciji 

Po aktivaciji evidence v sistemu IMI bo še vedno prikazan gumb Uredi, ki ob kliku nanj omogoča urejanje 

neključnih informacij v evidenci, kot so kontaktni podatki strokovnjaka ali subjekta, ki je izdal 

kvalifikacijo, ali dodatne informacije, ki ste jih navedli. Če želite te informacije spremeniti, preprosto 

kliknite gumb Uredi, vnesite potrebne spremembe in kliknite gumb Shrani. 

Če želite spremeniti ali zamenjati ključne/osnovne informacije v evidenci, boste morali ustvariti novo 

različico evidence, tako da kliknete gumb Nova različica. 

 V polju za prosto besedilo boste morali na kratko utemeljiti, zakaj ustvarjate novo različico. 

 V vnaprej izpolnjen obrazec vnesite potrebne spremembe in s klikom gumba Shrani shranite novo 

različico vnosa. 

 Na koncu morate z gumbom Aktiviraj aktivirati osnutek nove različice, s čemer bo predhodna 

različica vnosa samodejno deaktivirana in ne bo več vidna drugim subjektom razen vašemu. 

Ko bo ustvarjena nova različica, bo številka vnosa v sistemu IMI ostala enaka, pri čemer bo predhodno 

pripono .1/.2/.3 v številki vnosa nadomestila pripona .2/.3/.4 itd. Vendar pa bo nova različica vnosa imela 

novo enotno evidenčno številko CTT. 

6 Deaktivacija vnosov v sistemu IMI 

Modul IMI omogoča tudi deaktivacijo vnosov v sistemu IMI. („Status“ vnosa lahko vidite v zavihku 

„Podatki o vnosih“ v podrobnem pogledu in tudi v seznamih rezultatov iskanja.) Vnose v sistemu IMI bi 

bilo treba deaktivirati (z gumbom Deaktiviraj), če niso več veljavni ali če iz kakršnega koli razloga ne smejo 

biti več vidni drugim subjektom v vaši državi ali v drugih državah članicah. 

Neaktivne vnose je mogoče najti samo prek funkcije iskanja, najde pa jih lahko samo lastnik vnosa, tj. 

subjekt, ki je ustvaril in deaktiviral evidenco v sistemu IMI. Če se odločite za deaktivacijo vnosa/evidence v 

sistemu IMI, boste morali v polju za prosto besedilo utemeljiti razloge za to. 

Funkcija „Ponovno uporabi podatke“ bo ostala na voljo tudi pri Neaktivnih (deaktiviranih) evidencah še 

šest mesecev po deaktivaciji. Zato je v šestih mesecih po deaktivaciji mogoče uporabiti vnos, tudi če je ta 

neaktiven, in podatke ponovno vnesti v nov vnos. 



7 Odstranitev osebnih podatkov iz sistema IMI 

Deaktivacija vnosa v sistemu IMI se šteje za formalni zaključek upravnega postopka, zato bodo zaradi 

varstva osebnih podatkov osebni podatki iz neaktivnih (deaktiviranih) vnosov blokirani šest mesecev po 

deaktivaciji in izbrisani 18 mesecev zatem. 

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

Nedavno aktivirane evidence so zlahka dostopne v zavihku Pregledovalnica v sistemu IMI (naslovna stran 

po prijavi). V zavihku Podatkovna skladišča in registri preprosto kliknite ustrezno vrstico. V istem zavihku 

lahko hitro dostopate tudi do vseh osnutkov vnosov svojega subjekta, ki še niso bili aktivirani. 

Najboljši način za iskanje in preverjanje dokazil o skupnem preizkusu usposobljenosti ali evidenc 

tehničnih preizkusov pa je prek možnosti menija „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. 

Pri nekaterih iskalnih kriterijih zadostuje, da vnesete niz 3–4 znakov, vendar bodite pozorni na morebitne 

posebne znake v imenih itd., saj se pri iskanju pokažejo samo natančni zadetki. 

Ko se prikaže rezultat iskanja, ga lahko izvozite v datoteko Excel, tako da kliknete ustrezen gumb nad 

seznamom. Izvoženi dokument bo ustvarjen in na voljo za prenos prek možnosti menija „Moja poročila“. 

Do evidenc je mogoče dostopati tudi prek možnosti podmenija „Išči vse obrazce“ v zavihku „Podatkovna 

skladišča in registri“, vendar to omogoča zelo omejeno število iskalnih kriterijev, zato je za iskanje 

priporočljiva uporaba možnosti podmenija „Išči po obrazcu“. 

9 Ustvarjanje poročila o vnosu v sistemu IMI v obliki PDF 

Mogoče je ustvariti poročila v obliki PDF z vsemi evidentiranimi informacijami. To poročilo v obliki PDF se 

lahko uporabi kot potrdilo v smislu člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/907 in ga je treba poslati 

zadevnemu učitelju smučanja. Učitelji smučanja lahko kadar koli zahtevajo nov izvod tega dokumenta. 

Poročilo v obliki PDF se lahko natisne ali shrani na zunanjih nosilcih. Poleg tega se lahko poročila v obliki 

PDF ustvarijo v katerem koli uradnem jeziku EU in so lahko opremljena tudi z digitalnim podpisom, kar 

dokazuje, da je bil dokument v obliki PDF prenesen iz sistema IMI. 

Ustvarjanje poročila o vnosu v obliki PDF: 

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

PDF) in izberite možnost Izpis IMI (prikazano kot Evidenca CTT (izpis IMI) / Evidenca o tehničnem 

preizkusu (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“. 



10 Uporaba strojnega prevajanja za informacije v obliki prostega 
besedila 

Obrazci za evidentiranje uspešno opravljenih tehničnih preizkusov učiteljev smučanja in dokazil o 

skupnem preizkusu usposobljenosti lahko samo v polju „Dodatne informacije“ vključujejo informacije v 

obliki prostega besedila, ki ga je mogoče prevesti. Če je bilo v to polje vstavljeno besedilo, ga lahko 

prevedete s storitvijo strojnega prevajanja. Kliknite ikono z oblačkom poleg besedila in njegovo oznako 

jezika, izberite jezik, v katerem želite prevod, in počakajte, da se spodaj prikaže prevod. (To lahko traja 

tudi 30–60 sekund, odvisno od dolžine besedila, izbranega jezika in storitve eTranslation, ki omogoča 

strojno prevajanje.) Druga možnost je, da v pasici kliknete gumb Prevedi vse, vendar v tem primeru ne 

morete izbrati jezika in prevod bo vrnjen v jeziku zaslona, kot je izbran v zgornjem desnem kotu vašega 

brskalnika. 

POMEMBNO! 

Za namene usposabljanja in testiranja se lahko uporablja samo poskusna podatkovna zbirka. V 

dejanskem sistemu ni dovoljeno ustvarjati testnih primerov ali preizkusov, saj bi ti vplivali na statistiko. 

Služba za pomoč uporabnikom sistema IMI bo vse odkrite testne primere izbrisala iz dejanskega sistema 

IMI brez vnaprejšnjega opozorila. 

 



Priloga I – Predloga privolitvenega obrazca  

Privolitveni obrazec za skupni preizkus usposobljenosti za učitelje smučanja 

S to privolitvijo spodaj navedenemu pristojnemu subjektu dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov 

prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), kot je opisano v tem privolitvenem obrazcu in v evidenci 

IMI DPR-EC-003731. Podatki se bodo obdelali za namene evidentiranja, da zame velja načelo 

avtomatičnega priznavanja v skladu s členom 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/907, in za 

izmenjavo te evidence s pristojnimi subjekti drugih držav članic na podlagi upravnega sodelovanja in 

medsebojne pomoči med državami članicami iz členov 8 in 56 Direktive 2005/36/ES.  

Podatki o pristojnem subjektu: 

Naziv pristojnega subjekta: 

Naslov: 

Telefonska št.: 

E-naslov: 

Osebni podatki in dokumenti, ki se bodo evidentirali in obdelali na podlagi moje privolitve, so:  

 identifikacijski podatki (ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, nacionalna številka učitelja 

smučanja, če obstaja),  

 kontaktni podatki (naslov, e-naslov, telefonska številka), 

 kopija zadevne kvalifikacije iz Priloge I k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/907, 

 rezultati tehničnega in/ali varnostnega preizkusa, kadar je ustrezno, 

 potrdilo o veljavni izjemi ali o priznanih pridobljenih pravicah v skladu z Delegirano uredbo 

Komisije (EU) 2019/907, kadar je ustrezno. 

Privolitev dajem s podpisom tega obrazca. Potrjujem, da se strinjam z obdelavo svojih podatkov v skladu z 

navedenim. 

Potrjujem tudi, da razumem, da lahko privolitev kadar koli prekličem, tj. če ne želim, da se moji osebni 

podatki še naprej izmenjujejo. V takem primeru bodo vsi postopki obdelave, ki so temeljili na moji 

privolitvi in so bili izvedeni pred njenim preklicem, ostali veljavni, vendar se moji osebni podatki ne bodo 

mogli več uporabljati za nadaljnje izmenjave, saj bodo blokirani in izbrisani iz sistema IMI v skladu s 

členom 14 Uredbe (EU) št. 1024/2012. 

 

 

Ime in priimek: 

 

Kraj in datum: 

 

Podpis: 

Osebni podatki iz tega privolitvenega obrazca se bodo hranili kot dokazilo o privolitvi. Za uveljavljanje 

pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 se je treba 

obrniti na pristojni subjekt, odgovoren za obdelavo podatkov. 

                                                             
1 Register uradne osebe za varstvo podatkov (DPO), https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373

