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Predstavitev za javne organe 

Ali ste pristojni za področje, ki je zajeto s sistemom IMI?
 Pri nacionalnem koordinatorju IMI (NIMIC) se pozanimajte glede 

registracije – kontaktne podatke boste našli na spletišču IMI.

Sistem IMI ima podporo programa Evropske komisije za 
interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave 

(program ISA).
ec.europa.eu/isa

Javna naročila 
2014/24/EU in 2014/25/EU



Kaj je sistem IMI

• Sistem IMI je večjezično spletno orodje.

Namenjen je izmenjavi informacij med javnimi organi v 
Evropi, ki se v praksi ukvarjajo z zakonodajo EU.

• Sistem IMI javnim organom omogoča:

 ✓ poiskati ustrezne organe v drugi državi EU

 ✓ pošiljati drugim organom vprašanja

 ✓ premagati jezikovne ovire z uporabo vnaprej prevedenih 
sklopov vprašanj in odgovorov ter obrazcev

 ✓ pošiljati drugim organom notifikacije

 ✓ shraniti in izmenjati informacije

• Sistem IMI povezuje približno 13 000 uporabnikov in več 
kot 7 000 javnih organov.

Kako deluje v praksi

Prednosti sistema IMI

• Sistem IMI je dostopen prek interneta, posebna 
programska oprema ni potrebna.

• Varnost in varstvo podatkov sta zagotovljena:

 ✓ dostop imajo samo registrirani javni organi

 ✓ organi vidijo samo informacije, ki jih neposredno 
zadevajo

 ✓ varstvo podatkov je boljše kot pri drugih 
komunikacijskih sredstvih, denimo e-pošti in telefonu

 ✓ sistem samodejno uporabi dodatne ukrepe varstva 
osebnih podatkov

• Nacionalni koordinatorji skrbijo za izobraževanje in pomoč.

• Sistem IMI zmanjšuje administrativne zamude in 
posledično stroške za prebivalce.

• Organi lahko v sistemu spremljajo obravnavo svojega 
zahtevka, sistem samodejno pošilja opomnike.

• Sistem je prilagodljiv različni organiziranosti javnih uprav 
(npr. centraliziranih, decentraliziranih). 

Zahtevki za informacije

Sistem omogoča javnemu organu 
v eni državi, da pošlje javnemu 
organu v drugi državi zahtevek za 
informacije, npr. o kvalifikacijah 
strokovnjaka. 

Notifikacije in opozorila

Sistem omogoča javnim organom, 
da se obveščajo o novih ukrepih, 
omejitvah, tveganjih, novostih (npr. 
novih diplomah za arhitekte).

Podatkovna skladišča in 
registri

Sistem omogoča javnim organom, 
da shranijo in si ogledajo 
strukturirane informacije, npr. 
podatkovno zbirko licenc za prevoz 
gotovine ali registre, ki so dostopni 
vsem organom IMI.

Slovenski javni organ potrebuje dodatne podatke o izobrazbi 
madžarskega arhitekta. V sistemu označi ustrezna vprašanja v 
slovenščini. Madžarski organ bo prejel zahtevek z vprašanji in 
možnimi odgovori v madžarščini, njegov odgovor bodo slovenski 
kolegi prebrali v slovenščini.

Organi evrskega območja lahko preverijo, ali ima čezmejni 
prevoznik evrske gotovine ustrezno licenco.

Države članice obvestijo Komisijo in druge članice o vseh novih 
zahtevah, ki veljajo za ponudnike storitev.


