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1 Uvod 

V tem dokumentu je pojasnjeno, kako se uporablja informacijski sistem za notranji trg 
(IMI) za pošiljanje in upravljanje zunanjih opozoril v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394 o 
sodelovanju na področju varstva potrošnikov1  (v nadaljnjem besedilu: uredba o 
sodelovanju na področju varstva potrošnikov), med drugim za: 

 pripravo zunanjega opozorila (poglavje 3.1), 

 pošiljanje zunanjega opozorila (poglavje 3.2), 

 nadaljnje ukrepanje v zvezi z zunanjim opozorilom (posodobitev, poprava) 

(poglavje 3.3), 

 umik in zaključek zunanjega opozorila (poglavje 3.4 in 3.5). 

Sistem IMI 

Sistem IMI2 je varno, večjezično spletno orodje za izmenjavo informacij, ki omogoča 
lažjo izmenjavo informacij med javnimi organi v Evropi ter evropskimi institucijami in 
organi, ki sodelujejo pri praktičnem izvajanju prava EU. 

REGISTRACIJA VAŠEGA SUBJEKTA V SISTEMU IMI 

Če vaš subjekt še ni registriran v sistemu IMI, stopite v stik z enotnim povezovalnim 
organom države članice, ki vas je pooblastila za izdajo zunanjega opozorila v skladu s 
členom 27 uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. 

Subjektom na ravni EU pooblastilo podeli Komisija. 

2 Uporaba sistema IMI 

2.1 Prijava v sistem IMI 

Sistem IMI je dostopen prek običajnega internetnega brskalnika. Za prijavo v sistem IMI 
v svoj brskalnik prekopirajte ali kliknite spodnjo povezavo: 

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

Pri prvi prijavi v sistem je treba vpisati uporabniško ime in začasno geslo, ki ste ga 
prejeli.  

Če se v sistem prijavljate prvič, boste morali začasno geslo takoj nadomestiti z novim 
geslom, ki ga določite sami. Po zamenjavi gesla boste morali vpisati in potrditi 12-
mestno varnostno kodo, ki jo boste uporabili ob vsaki prijavi v sistem IMI.  

Ob naslednjih prijavah boste morali vpisati uporabniško ime, geslo in tri naključno 
izbrane števke iz vaše varnostne kode, kot je prikazano na zaslonu. 

Po prijavi vas bo sistem preusmeril na začetno stran sistema IMI. 

 

                                                             
1 Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med 
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 2006/2004, UL L 345, 27.12.2017, str. 1; člen 27(1) in (2). 

2 Spletišče IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sl.htm. 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sl.htm
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2.2 Začetna stran sistema IMI 

Po prijavi v sistem IMI se prikaže nadzorna plošča IMI. Meni na levi strani zaslona 
omogoča: 

 pripravo novih opozoril, 

 iskanje po obstoječih opozorilih, ki jih je izdal vaš subjekt, 

 prenos poročil o vaših opozorilih, 

 spremembo gesla in varnostne kode, 

 upravljanje/prikaz podatkov o vašem subjektu. 

2.3 Prevodi v druge jezike 

Zahtevane informacije lahko vnesete v katerem koli uradnem jeziku EU. Sistem IMI 
omogoča strojno prevajanje polj za prosto besedilo v vse uradne evropske jezike. Sistem 
prejemnikom omogoča prevod posameznih polj za prosto besedilo, lahko pa tudi 
uporabijo gumb Prevedi vse za prevod celotnega prostega besedila zunanjega opozorila 
v jezik, ki se uporablja na zaslonu. Prevod priloženih dokumentov trenutno ni na voljo. 

3 Zunanja opozorila 
Zunanja opozorila lahko pošljejo le subjekti, ki jih države članice ali Komisija pooblastijo, 

da izdajajo zunanja opozorila. 

V skladu s členom 27(1) uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov države 

članice imenovanim organom, evropskim potrošniškim centrom, potrošniškim 

organizacijam in združenjem (oziroma, če je primerno, združenjem trgovcev), ki 

imajo potrebno strokovno znanje, podelijo – če ni utemeljenih zadržkov proti temu – 

pooblastilo, da državam članicam in Komisiji izdajo zunanje opozorilo. Komisija v skladu 

s postopkom iz člena 27(2) uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov to 

pooblastilo podeli združenjem, ki na ravni Unije zastopajo interese potrošnikov oziroma, 

kadar je primerno, trgovcev. 

Organi, pristojni za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, v nobenem primeru 

niso dolžni uvesti postopka ali sprejeti katerega koli ukrepa na podlagi zunanjega 

opozorila, ki ga prejmejo. 

 

Zagotavljati morate, da so predložene informacije pravilne, posodobljene in 

točne. 

Predložene informacije morate brez odlašanja popraviti, zunanje opozorilo 

pa lahko po potrebi umaknete.  

Navodila za registracijo ustreznega subjekta so na voljo v prejšnjem poglavju. 

 

Zunanje opozorilo se samodejno zaključi po šestih mesecih. 
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3.1 Priprava zunanjega opozorila 

1. V meniju na levi strani kliknite možnost OpozorilaPripravi opozorilo. 

2. Pripravo zunanjega opozorila začnete v zavihku Povzetek opozorila. 

Na spustnem seznamu izberite države članice prejemnice. Te države bodo prejele 

vaše zunanje opozorilo. 

 

V sistemu IMI so vsa obvezna polja označena z zvezdico. 

 Preden shranite osnutek opozorila, morate izpolniti polja, označena z 

rdečo zvezdico (*). 

 Nekatera polja so označena z oranžno zvezdico (*). Če teh polj ne 

izpolnite, lahko kljub temu shranite osnutek in ga dokončate pozneje, ne 

morete pa ga poslati. 

3. Zdaj se lahko z gumboma Nazaj in Naprej v zgornjem desnem kotu zaslona 

premikate med naslednjimi zavihki zunanjega opozorila: 

 Pravna podlaga,  

 Podatki o trgovcu, 

 Informacije o kršitvi, 

 Informacije o pravnih ukrepih. 

Podrobnosti o informacijah, ki jih morate navesti v teh zavihkih, so na voljo v Prilogi 

(Zahtevane informacije o kršitvi). 

4. Ko končate izpolnjevanje vsebine zavihkov, kliknite možnost Nov vnos v zgornjem 

desnem kotu zaslona, da pripravite zunanje opozorilo. 

 

Zunanje opozorilo še ni bilo poslano! Zunanje opozorilo ima status Osnutek.  

 Ta osnutek opozorila lahko še vedno izbrišete, in sicer tako, da v orodni 

vrstici kliknete možnost Izbriši osnutek opozorila. Osnutek ne bo 

shranjen nikjer v sistemu.  

 Svoj osnutek lahko še vedno urejate s klikom na možnost Uredi. 

3.2 Pošiljanje zunanjega opozorila 

Zunanje opozorilo pošljete s klikom na možnost Pošlji opozorilo v orodni vrstici.  

 

Če niste vključili obveznih informacij, vas bo sistem opozoril in ustrezni 

zavihek označil z oranžno. 

Za dokončanje in pošiljanje zunanjega opozorila kliknite možnost Uredi v 

orodni vrstici, navedite manjkajoče informacije, kliknite možnost Shrani in 

nazadnje Pošlji opozorilo. 
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3.3 Nadaljnje ukrepanje v zvezi z zunanjim opozorilom 

 

Države članice prejemnice niso pravno zavezane uvesti postopka ali sprejeti 

katerega koli drugega ukrepa na podlagi zunanjega opozorila, poslanega v 

skladu z zgornjim postopkom. 

Kljub temu lahko pošljejo pripombe v zvezi z zunanjimi opozorili 

(npr. prosijo za nadaljnje informacije o zagotavljanju povratnih informacij), ki 

jih boste lahko videli v zavihku s pripombami in se tam tudi odzvali nanje. 

Po tem, ko pošljete zunanje opozorilo, lahko preverite zavihek Podatki o upravljanju. 

Zavihek Podatki o upravljanju vam je lahko v pomoč pri spremljanju najpomembnejših 

podatkov o vašem vnosu, med drugim vključuje naslednje: 

 Številka vnosa: številka, ki edinstveno označuje vaš vnos v sistem (npr. 6335); 

 Status: trenutno stanje vnosa (npr. Razposlano – odprto za pripombe); 

 Zgodovina: seznam dejanj, ki jih je uporabnik izvedel v zvezi z vnosom, vključno 

z datumom in časom. 

Svoje opozorilo lahko tudi posodobite, ga po potrebi popravite in si z državami 

članicami prejemnicami izmenjate dokumente. 

3.3.1 Kako posodobiti ali popraviti zunanje opozorilo? 

 Posodobitev podatkov o trgovcu: v zavihku Podatki o trgovcu v ustreznem 

polju kliknite možnost Dodaj pripombo. 

 Posodobitve kršitve: v zavihku Informacije o kršitvi v ustreznem polju kliknite 

možnost Dodaj pripombo. 

 Dodajanje drugih splošnih pripomb: v zavihku Priloge in pripombe kliknite 

možnost Dodaj pripombo. 

 Če želite popraviti že poslane informacije, v ustreznem polju kliknite možnost 

Dodaj pripombo. 

 

Dodane pripombe so vidne vsem državam članicam prejemnicam. 

3.3.2 Kako izmenjati dokumente z državami članicami? 

1. Kliknite zavihek Priloge in pripombe. 

2. Razmislite, ali dokument vsebuje osebne podatke. Nato v ustreznem razdelku 

kliknite možnost Naloži datoteko. 

3. Podokno Dodaj prilogo izpolnite z naslednjimi informacijami: 

 Ime: vnesite ime dokumenta; 

 Datoteka: kliknite gumb Prebrskaj in izberite dokument, ki ga želite naložiti; 

 Pripomba: polje za prosto besedilo, v katerem lahko navedete dodatne 

informacije o dokumentu. Pripombe so še zlasti koristne, če je vsebina 

naloženega dokumenta v jeziku, ki ga prejemnik morda ne bo razumel. Če 

priloga ali priloge niso v enem od delovnih jezikov EU, priporočamo, da napišete 

povzetek v angleščini. 
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4. Kliknite gumb Shrani. 

 

3.4 Umik zunanjega opozorila 

Če zunanje opozorilo kadar koli iz katerega koli razloga ni več potrebno ali je bilo 

pripravljeno po pomoti, ga lahko umaknete, kar ima enak učinek kot zaključek opozorila.  

Status zunanjega opozorila se bo spremenil v „Umaknjeno“, vendar ne bo izbrisano. 

Opozorilo umaknete s klikom na možnost Umakni v orodni vrstici, pri čemer morate 

napisati Utemeljitev. 

3.5 Zaključek zunanjega opozorila 

Zunanje opozorilo se samodejno zaključi po šestih mesecih. 

Svoje zunanje opozorilo pa lahko zaključite tudi predčasno. 

Status zunanjega opozorila se bo spremenil v „Zaključeno“, vendar opozorilo ne bo 

izbrisano. 

Opozorilo zaključite s klikom na možnost Zaključi opozorilo v orodni vrstici, pri čemer 

morate napisati Utemeljitev. 

3.6 Iskanje po obstoječih zunanjih opozorilih 

Funkcija iskanja omogoča iskanje obstoječih zunanjih opozoril v sistemu IMI z 
nastavitvijo iskalnih kriterijev za omejitev zadetkov.  

Za iskanje zunanjih opozoril sta na voljo dve možnosti: Išči vse obrazce in Išči po 
obrazcu. 

Priporočamo, da uporabite možnost Išči po obrazcu, ki vključuje tudi širše iskalne 
kriterije. 

Na primer, če želite poiskati predhodno poslano zunanje opozorilo, ki se nanaša na 
določen zakonodajni akt EU, v meniju izberite  

OpozorilaIšči po obrazcu, nato izberite možnost Zakonodaja EU, ki se uporablja, 
in kliknite gumb Išči v orodni vrstici. 

3.7 Poročanje o zunanjih opozorilih 

Vaš subjekt morda želi voditi evidenco zunanjih opozoril, poslanih prek sistema IMI.  

Sistem IMI zato uporabnikom omogoča, da si ustvarijo, elektronsko shranijo in natisnejo 

poročila o zunanjih opozorilih v obliki PDF.  

Poročila se lahko ustvarijo v vseh fazah življenjskega cikla zunanjega opozorila, tudi 

kadar ima zunanje opozorilo status Osnutek ali je že zaključeno, in sicer s klikom na 

gumb Natisni v orodni vrstici. 

Ustvarjena poročila lahko nato prenesete iz razdelka Moja poročila v meniju na levi. 

3.8 Ponovna uporaba zunanjega opozorila  

S klikom na gumb Ponovno uporabi podatke v orodni vrstici lahko pripravite nov 

osnutek zunanjega opozorila, ki bo natančna kopija trenutno odprtega opozorila. 

Vsebino tega novega osnutka boste lahko uredili, preden ga boste poslali.  



Viri 

 7 
 

4 Viri 

SPLETIŠČE IMI: 

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

NACIONALNI KOORDINATORJI IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_sl.htm 

POMOČ UPORABNIKOM IMI: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Priloga – Zahtevane informacije o kršitvi 
V naslednjih preglednicah so navedene informacije o kršitvi, ki jih morate predložiti ob 

pripravi zunanjega opozorila. 

Pravna podlaga 

Zakonodaja EU, ki se uporablja: potrdite polje direktiv ali uredb, ki so povezane s 

kršitvijo. 

Ustrezni členi v izbrani zakonodaji EU: v polju za prosto besedilo navedite sklicevanja 

na konkretne člene. 

Podatki o nacionalni pravni podlagi: ti podatki so obvezni, če ste kot zakonodajo EU, 

ki se uporablja, navedli direktivo. Poleg tega lahko tudi priložite dokumente in navedete 

neposredno povezavo na nacionalno pravno podlago. 

 

Podatki o trgovcu 

Ime trgovca: to je ime podjetja, vpletenega v kršitev. Če imate ta podatek, kliknite 

možnost Znano in navedite, ali ime podjetja vsebuje osebne podatke (na primer če 

vsebuje ime lastnika).  

Trgovčeva prisotnost na internetu: če ste s tem seznanjeni, kliknite možnost Znano in 

navedite vse razpoložljive informacije o aplikacijah, računih na družbenih medijih in 

spletiščih, povezanih s trgovcem. 

Podatki o spletnem vmesniku: na ta seznam lahko dodate nove elemente s klikom na 

gumb Dodaj. 

Nato izberite vrsto spletnega vmesnika in izpolnite navedena polja (ime, neposredna 

povezava itd.). 

 
Opozorila se pošljejo le, če je znano ime trgovca ali njegov spletni vmesnik. 

 

Podatki o trgovcu: navedite imena morebitnih predstavnikov trgovca in to, ali obstaja 

matična družba. 

Vrsta podjetja/sektorja: če je ta podatek znan, na spustnem seznamu izberite vrsto 

podjetja/sektorja, ki ustreza trgovcu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_sl.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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Identifikacijski podatki: če so znani, lahko navedete davčno/DDV številko trgovca in 

morebitne dodatne informacije, ki bi lahko bile v pomoč pri njegovi identifikaciji, kot sta 

številka v registru in številka bančnega računa.  

Podatki o sedežu: če so znani, navedite vse razpoložljive naslove trgovca. Poleg tega 

morate navesti, ali trgovec posluje tudi v drugih državah EGP, če vam je to znano. 

Elektronski naslov in drugi podatki za stik: če so na voljo, navedite vse podatke za 

stik s trgovcem, kot so elektronski naslovi in telefonske številke. 

 

Informacije o kršitvi 

Vrsta in narava kršitve: v polju za prosto besedilo navedite kratek povzetek 

kršitve/domnevne kršitve. 

Poleg tega morate navesti naravo, status in domnevno vrsto kršitve. 

Zadevni proizvod/storitev in medij: navedite ime proizvoda ali storitve, na katero 

se nanaša kršitev, in izberite uporabljeni oglaševalski medij in prodajni kanal s 

seznama. 

Poleg tega lahko tukaj navedete dodatne informacije o učinku kršitve. 

 

Informacije o pravnih ukrepih 

Pravni postopki: če je postopek znan, boste morali navesti informacije o datumu 

začetka in statusu pravnega postopka v vaši državi članici. 

Ukrepi: na seznam ukrepov lahko dodate nove elemente s klikom na gumb Dodaj. 

Nato izberite vrsto ukrepa in navedite datum izvajanja. 

Vsak ukrep lahko tudi opišete in navedete dodatne informacije, vključno s prilogami. 

 


