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1 Uvod 

V tem dokumentu je pojasnjeno, kako uporabljati informacijski sistem za notranji trg 
(IMI) za izmenjavo zahtevkov za informacije med dvema pristojnima organoma. 

1.1 Sistem IMI 

Informacijski sistem za notranji trg (IMI) je varno večjezično spletno orodje za izmenjavo 
informacij. Namenjen je lažji izmenjavi informacij med javnimi upravami v EGP ter 
evropskimi institucijami in organi, ki sodelujejo pri praktičnem izvajanju prava EU. 

Več informacij o terminologiji in uporabi sistema IMI (prijava, iskanje, prevod in 
ustvarjanje poročil, podpora itd.) je na voljo v navodilih za uporabnike IMI, ki so na voljo 
na spletnem mestu IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sl.htm. 

1.2 Pravni okvir 

Člen 3(1) Uredbe (EU) št. 1024/2012 (uredba IMI) določa, da se IMI uporablja za 

izmenjave informacij med udeleženci IMI, vključno z osebnimi podatki, in za obdelavo 

teh informacij za enega od naslednjih namenov: 

(a) upravno sodelovanje, ki se zahteva v skladu z akti 

iz Priloge; 

(b) upravno sodelovanje, ki je predmet pilotnega projekta, izvedenega 

v skladu s členom 4.  

 

Za to sistem IMI zagotavlja:  

 standardizirane sklope vnaprej prevedenih vprašanj in odgovorov, ki temeljijo 

na ustrezni zakonodaji EU; 

 možnost, da uporabniki priložijo dokumente in spremljajo nerešene zahtevke za 

informacije. 

  

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sl.htm
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1.3 Potek dela (ključni koraki) 
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2 Ustvarjanje in pošiljanje zahtevka 

2.1 Priprava osnutka zahtevka 

1. V meniju na levi strani zaslona kliknite Zahtevki – (CPC, EJN, PD, DGPR, PoW, 

CO)Nov zahtevek.  

Glede na vaše pravice do dostopa je lahko na voljo več obrazcev za zahtevek. Izberite 

tistega, ki se nanaša na zadevno področje politike (npr. pravice pacientov, poklicne 

kvalifikacije itd.). 

2. Ustvarjanje zahtevka začnete v zavihku Povzetek zahtevka. 

 

Tako kot pri vseh izmenjavah v sistemu IMI se tudi zahtevki vnašajo in 

prikažejo v več zavihkih ali zaslonskih oknih.  

Vsa obvezna polja v obrazcih so označena z zvezdico: 

 Polja, označena z rdečo zvezdico (*), je treba izpolniti, preden lahko 

nadaljujete na naslednji zavihek in nato shranite osnutek. 

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

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

morete pa ga poslati. 

Poleg informacij, vezanih na posamezni obrazec, boste morali vedno navesti naslednje 

podatke: 

 Izberite naslovnika zahtevka. Kliknite funkcijo Išči in vnesite iskalne kriterije: 

izberite državo, ki ji je treba poslati zahtevek, in navedite vse druge znane 

kriterije, kot je del imena ali mesto. Sistem prikaže vse organe, ki ustrezajo 

navedenim iskalnim kriterijem in imajo dostop do modula, povezanega zadevnim 

obrazcem zahtevka za informacije.  

o Za prikaz podatkov o določenem organu, navedenem v zadetkih iskanja, 

dvakrat kliknite ustrezno vrstico in v sistemu IMI se bo odprl nov zavihek 

s podrobnimi podatki o organu. Nato lahko preverite podatke, da 

ugotovite, ali bi to lahko bil ustrezni organ za odgovor na vaš zahtevek. 

o Za potrditev izbire naslovnika kliknite možnost Izberi nad seznamom. 

 Določite rok za odgovor na zahtevek, tako da vpišete število koledarskih dni, v 

katerih je treba odgovoriti. Organ prejemnik bo ob sprejetju zahtevka lahko 

vnesel število koledarskih dni, v katerih bo predvidoma odgovoril. Od števila dni, 

ki jih navede organ prejemnik, je odvisen predvideni rok za odgovor na zahtevek.  

3. Pri ustvarjanju zahtevka vas bo skozi postopek vodila orodna vrstica v desnem 

zgornjem kotu. Na naslednji zavihek se premaknete s klikom gumba Naprej. 

4. V naslednjih zavihkih navedite vsaj obvezne informacije, označene z rdečo zvezdico. 

Informacije, potrebne za dokončanje osnutka, se razlikujejo glede na posamezno vrsto 

zahtevka za informacije. 
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Na splošno morate najprej navesti podrobnosti o predmetu zahtevka, kot so 

strokovnjak, ponudnik storitev ali drug subjekt. Nato izberete vprašanja v zvezi s 

predmetom zahtevka.  

 

o Vrsto zahtevka boste morda morali izbrati glede na področje politike. 

o Če je pri vrsti zahtevka na voljo več vprašanj, bodo ta razvrščena kot 
mreža/v oknu. Če je na voljo zelo velika izbira vprašanj, so ta razvrščena 
po kategorijah in predstavljena z zavihki.  

o Pri določenih vprašanjih je treba navesti dodatne podrobnosti 
(npr. poklic). Ko izberete vprašanje s seznama, preverite spodnji del 
okenca in preverite, ali je treba v zvezi s tem vprašanjem navesti dodatne 
podrobnosti. 

o Vsak zavihek zahtevka/z vprašanji vam omogoča, da zagotovite 
priponke in dodatne informacije v zvezi z izbranimi vprašanji (tj. v 
zvezi z vsebino zavihka). 

 

Če poskušate preiti na naslednji zavihek, ne da bi navedli obvezne podatke, ali če 

preverjanje veljavnosti podatkov ni uspešno, se v okencu levo zgoraj prikažejo 

sporočila o napaki, polja, ki vsebujejo napake, pa so označena z rdečo. Če seznam 

napak zakriva pogled na zaslon, ga lahko zaprete in znova odprete, tako da z miško 

podrsate nad znakom z opozorilom . 

5. Ko končate z vnašanjem vseh obveznih informacij v vseh zavihkih, v orodni vrstici 

kliknite gumb Ustvari. Vaš zahtevek je zdaj shranjen kot osnutek. 

Če niste navedli informacij za vsa polja, označena z oranžno zvezdico (*), in poskusite 

shraniti svoj „nepopoln“ osnutek (tj. kliknete gumb Ustvari), boste prejeli opozorilo. 

V pojavnem oknu kliknite gumb Da in shranite nepopoln osnutek ali gumb Ne, če 

želite izpolniti nekatera od označenih polj, preden osnutek shranite.  

2.2 Dokončanje osnutka zahtevka  

Vse informacije, shranjene v osnutku zahtevka, lahko še vedno urejate. Dejanja, ki so vam 

na voljo v tem statusu, so: 

 Izbriši osnutek, s katerim svoj zahtevek trajno izbrišete iz podatkovne zbirke 

sistema IMI; 

 Uredi, s katerim se lahko premikate skozi vse zavihke v zahtevku in spremenite 

ali dodate podatke. V zahtevkih, kjer so na voljo seznami vprašanj, je mogoče 

izbrati dodatna vprašanja in odstraniti predhodno izbrana vprašanja;  

 Dodaj dodatna dokazila svojemu zahtevku in dodaj sporočilo za organ 

prejemnik v zavihku Sporočila in priponke.  

 

Ko je zahtevek shranjen, se na prvem zavihku prikaže pasica s ključnimi 

informacijami, kot so številka zahtevka, njegov status ter organ vlagatelj in 

organ prejemnik. 
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Dodatne informacije o zahtevku so na voljo tudi na zavihku Podatki o 

upravljanju, ki se pojavi šele po oblikovanju osnutka zahtevka. Vsebuje 

naslednje informacije: 

o Številka vnosa: številka, ki edinstveno označuje vaš zahtevek v sistemu 
(npr. 63351); 

o Status: trenutni status zahtevka (npr. Osnutek); 
o Zgodovina: seznam dejanj v zvezi z zahtevkom ter prikaz uporabnika, 

datuma in ure; 
o Organ vlagatelj in organ prejemnik: podrobnosti o organih, vključenih 

v izmenjavo informacij. 
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2.3 Pošiljanje zahtevka 

Ko boste dokončali svoj zahtevek, v orodni vrstici kliknite gumb Pošlji. Kliknite Da in 

potrdite, da ga želite poslati. 

Upoštevajte, da zahtevka ne boste mogli poslati, če je še vedno nepopoln – torej če niso 

izpolnjena vsa polja, označena z oranžno zvezdico. Če želite poslati nepopoln zahtevek, 

boste prejeli sporočilo o napaki, sistem pa bo prikazal polja, kjer manjkajo informacije. V 

tem primeru morate najprej urediti svoj zahtevek in predložiti manjkajoče informacije. 

Status zahtevka je zdaj Pred sprejetjem. To pomeni, da mora zdaj izbrani organ 

prejemnik izvesti naslednje dejanje: bodisi zahtevek posredovati drugemu ustreznemu 

organu v isti državi članici bodisi sprejeti zahtevek in zagotoviti odgovor. 

 Če je vaš organ povezan z več kot enim koordinatorjem, boste morali s seznama 

izbrati ustreznega koordinatorja.  

 Če mora zahtevke vašega organa odobriti koordinator, bo ta po elektronski pošti 

obveščen, da je treba zahtevek odobriti, preden se pošlje naslovniku. 

 Če za zahtevke vašega organa ni potrebna odobritev koordinatorja, bo izbrani 

organ prejemnik takoj prejel elektronsko sporočilo, s katerim bo obveščen o 

prejemu novega zahtevka. 

2.4 Sprememba ali umik zahtevka 

Ko boste zahtevek poslali, ga ne boste več mogli izbrisati. Dodatne informacije lahko 

vnesete prek zavihka Sporočila in priponke. Če so v zahtevku bistvene napake ali 

zahtevanih informacij ne potrebujete več, lahko zahtevek umaknete s klikom gumba 

Umakni v orodni vrstici. Če boste zahtevek umaknili, boste morali to utemeljiti. 
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3 Obravnava prejetih zahtevkov 

3.1 Odpiranje prejetega zahtevka 

Prejete zahtevke lahko odprete na štiri načine: 

 Kliknite možnost Pregledovalnica in nato Zahtevki, ki jih je treba sprejeti. S 

seznama zadetkov izberite vnos. 

 V meniju na levi strani zaslona kliknite Zahtevki– (CPC, EJN, PD, DGPR, PoW, CO) 

Išči po obrazcu.  

Glede na vaše pravice do dostopa je lahko na voljo več obrazcev za zahtevek. Izberite 

tistega, ki se nanaša na zadevno področje politike (npr. pravice pacientov, poklicne 

kvalifikacije itd.). 

Tukaj lahko natančneje opredelite iskalne kriterije in vključite zahtevke s statusom 

Pred sprejetjem, ki se bodo prikazali po tem, ko boste v orodni vrstici na desni strani 

kliknili gumb Išči. 

 V meniju na levi strani zaslona kliknite ZAHTEVKI – (CPC, EJN, PD, DGPR, PoW, CO) 

Vsi obrazci.  

To možnost uporabite samo za preprosto iskanje, npr. za iskanje zahtevka na podlagi 

številke vnosa v sistemu IMI ali po datumu pošiljanja zahtevka. 

 Vsakič, ko vaš organ prejme zahtevek, kliknete povezavo do vnosa v elektronskem 

obvestilu, ki ste ga prejeli v svoj namenski poštni predal. 

Zahtevek se odpre v zavihku Povzetek zahtevka.  

Pred sprejetjem zahtevka ni mogoče videti osebnih podatkov ali odpreti priponk. To 

pomaga zagotoviti, da se osebni podatki izmenjujejo le na podlagi potrebe po seznanitvi. 

3.2 Sprejetje zahtevka 

Če ste organ, pristojen za obdelavo tega zahtevka, v orodni vrstici kliknite gumb 

Sprejmi. 

Ko zahtevek sprejmete, morate vnesti število koledarskih dni, v katerih nameravate 

odgovoriti na zahtevek. Pri tem morate upoštevati število dni, v katerih je organ 

vlagatelj zaprosil za odgovor, in čas, ki je pretekel od pošiljanja zahtevka. Največje število 

dni je odvisno od vrste zadevnega zahtevka za informacije. 

Od števila koledarskih dni, v katerih pričakujete odgovor, bo odvisen rok za odgovor na 

zahtevek. 

Za nadaljevanje v orodni vrstici znova kliknite gumb Sprejmi. 

 

Morebitne priponke boste lahko prenesli šele, ko boste sprejeli zahtevo in vam 

bodo razkriti vsi osebni podatki, ki so bili prej zakriti z zvezdicami (brez 

sprejetja zahtevka ne morete prenesti ali odpreti priponk). 

3.3 Posredovanje zahtevka 

Če je jasno, da za zahtevek ni pristojen vaš organ, ga morate s klikom gumba Posreduj 

nemudoma posredovati ustreznemu organu v vaši državi članici. Če zadevni organ ni 
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registriran v sistemu IMI, zahtevek posredujte koordinatorju, ki se mora obrniti na 

pristojni organ in ga registrirati.   

Zahtevek lahko posredujete tudi po tem, ko ste ga že sprejeli. V tem primeru boste izgubili 

vse osnutke odgovorov ali pripomb, ki ste jih vnesli. 

Pri posredovanju bo sistem zahteval, da svojo odločitev utemeljite. Ko zahtevek 

posredujete, do njega ne morete več dostopati. Organ vlagatelj bo z elektronskim 

sporočilom obveščen, da naj bi zahtevek zdaj obravnaval nov organ prejemnik.  

To storite tako: 

1. Pri ogledu zahtevka v orodni vrstici kliknite gumb Posreduj. 

2. Pojavilo se bo okno za posredovanje zahtevka. Tukaj poiščite organ, ki mu bo zahtevek 

posredovan. V zgornjem desnem kotu kliknite gumb Išči. 

3. V oknu za iskanje organa nastavite iskalne kriterije (če obstajajo) in kliknite gumb 

Išči. 

4. Izberite organ in nato nad seznamom kliknite gumb Izberi. 

5. V polju Utemeljitev na kratko pojasnite, zakaj posredujete zahtevek. 

6. V spodnjem desnem kotu kliknite gumb Potrdi. 

 

Če prejmete zahtevek, boste morda želeli preveriti pripete dokumente, preden 

se odločite, ali je treba zahtevek posredovati ali ne. To pomeni, da ga boste 

morali sprejeti, preden ga boste posredovali. To storite tako: 

 Izvedite dejanja, navedena v poglavju „Sprejetje zahtevka“. 

 Prenesite, odprite in ocenite pripete dokumente. Če se odločite za 

posredovanje zahtevka, sledite zgoraj opisanim korakom 1 do 6. 

3.4 Razdelitev zahtevka 

Kot prejemnik lahko razdelite zahtevke, ki zajemajo več vprašanj, prikazanih v 

t. i. preglednicah/tabelah za izbor vprašanj. Če lahko odgovorite samo na nekatera 

vprašanja v zahtevku, morate bodisi zahtevane informacije pridobiti pri pristojnem 

organu v svoji državi članici bodisi s klikom gumba Razdeli zahtevek razdeliti in zadevna 

vprašanja poslati drugemu organu. 

Organ vlagatelj bo z elektronskim sporočilom obveščen, da je bil njegov zahtevek 

razdeljen in da naj bi zdaj nekatera vprašanja obravnaval nov organ prejemnik. 

Zahtevek lahko tudi razdelite na vprašanja, na katera lahko odgovorite hitro, in vprašanja, 

za katera bo potrebnega več časa, pri čemer za ta vprašanja svoj organ izberete kot organ 

prejemnik. Tako boste lahko hitro odgovorili na nekatera vprašanja in si vzeli več časa za 

tista, ki zahtevajo več truda. 

 

 Zahtevke lahko posredujete ali razdelite tudi po tem, ko ste jih že sprejeli. 

Lahko se zgodi, da boste šele po odprtju priponke odkrili, da mora zahtevek 

ali del zahtevka obravnavati drug organ.  

 Zahtevane informacije je treba zagotoviti: če lahko odgovorite samo na 

nekatera vprašanja v zahtevku, morate zaprošene informacije pridobiti pri 
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pristojnem organu v svoji državi članici ali zahtevek razdeliti in zadevna 

vprašanja poslati drugemu organu ali koordinatorju. 

3.5 Odgovarjanje na zahtevek 

Ko boste zahtevek sprejeli, si boste lahko ogledali vse podatke in morebitne pripete 

dokumente. Vprašanja so lahko prikazana v več kot enem zavihku, odvisno od 

posameznega obrazca.  

Ko ste pripravljeni, da odgovorite na zahtevek, kliknite gumb Uredi odgovor. 

1. Odgovorite na vprašanja. 

Vprašanja, na katera je treba odgovoriti, se razlikujejo glede na posamezno vrsto 

zahtevka. Odgovoriti morate na vsa vprašanja v zahtevku. Pri nekaterih vrstah 

zahtevkov, kot so poklicne kvalifikacije, so lahko vprašanja postavljena v več zavihkih.  

Za odgovor na vprašanje kliknite nanj in pod seznamom vprašanj se bo prikazalo 

okno. Tukaj boste ponovno videli besedilo vprašanja skupaj z razpoložljivimi polji za 

odgovor. Glede na vprašanje boste lahko izbirali med vnaprej pripravljenimi odgovori 

ali odgovorili s prostim besedilom. Nekateri odgovori lahko sprožijo dodatna 

vprašanja ali polja za odgovore (npr. če označite, da informacija ni na voljo, boste 

pozvani, da navedete pojasnilo). Če vaš odgovor odpre dodatna vprašanja, morate 

odgovoriti na vsako od teh vprašanj.  Odgovore lahko dopolnite z dodatnimi 

podrobnostmi in priponkami v oddelku pod vprašanji in odgovori na dnu zavihka. 

2. Ko končate z odgovarjanjem v orodni vrstici kliknite gumb Shrani.  

Če poskusite zahtevek shraniti s klikom gumba Shrani, ne da bi odgovorili na vsa 

vprašanja, so lahko v oknu v zgornjem levem kotu zaslona prikazana sporočila o 

napaki, zavihki in neodgovorjena vprašanja pa bodo označeni z oranžno. Opozorila 

lahko prezrete in v pojavnem oknu kliknete gumb Da ter shranite zahtevek, v katerem 

ste odgovorili le na nekatera vprašanja. Upoštevajte, da zahtevka ne boste mogli 

poslati, dokler ne boste odgovorili na vsa vprašanja. 

3. Na koncu kliknite gumb Pošlji odgovor.  

Če poskusite odgovor poslati, ne da bi odgovorili na vsa vprašanja, bodo v oknu v 

zgornjem levem kotu zaslona prikazana sporočila o napaki, zavihki in neodgovorjena 

vprašanja pa bodo označeni z rdečo barvo. Odgovora ne boste mogli poslati, dokler 

ne boste odgovorili na vsa vprašanja. V tem primeru se seznanite z vprašanji, na 

katera niste odgovorili, kliknite Uredi odgovor in vnesite manjkajoče odgovore. 

Ko bo odgovor poslan, bo organ vlagatelj lahko videl vaše odgovore. 

Status zahtevka je zdaj Odgovorjeno – čaka zaključek. To pomeni, da mora organ 

vlagatelj bodisi sprejeti odgovor in zaključiti zahtevek bodisi zaprositi za pojasnila. 
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4 Prošnje za pojasnila in zagotovitev pojasnil 

4.1 Prošnja za pojasnilo o zahtevku 

Če po pregledu odgovora na zahtevek potrebujete pojasnila v zvezi s prejetimi odgovori, 
lahko organu prejemniku zahtevek vrnete in zahtevate dodatne informacije. To storite 
tako: 

1. Pri ogledu zahtevka v orodni vrstici kliknite gumb Zaprosi za pojasnilo. 

2. V polju Utemeljitev zahtevajte pojasnilo in označite, na katero vprašanje se to nanaša. 

Kliknite gumb Potrdi. 

4.2 Odgovor na zahtevek za pojasnilo 

Ko organ prejemnik prejme zahtevek za pojasnilo, bo o tem obveščen po elektronski pošti 

s povezavo na vnos. Zahtevek za pojasnilo bo prikazan tudi v uporabniški Pregledovalnici 

pod zavihkom Zahtevki, na katere je treba odgovoriti. 

Pri odpiranju zahtevka morate kot organ prejemnik v prvem zavihku zahtevka preveriti 

zahtevano pojasnilo pod „Zadnja izvedena dejanja“. Kliknite vrstico „Zaprosi za pojasnilo“ 

in v spodnjem okencu bo prikazan pošiljatelj skupaj s podrobnostmi o zahtevanem 

pojasnilu.  

Zahtevana pojasnila lahko vnesete tako, da dopolnite svoj prejšnji odgovor, in sicer na dva 

načina: 

 kliknite gumb Uredi odgovor in posodobite svoje prejšnje odgovore, navedite 

dodatne podrobnosti v spodnjem delu zavihkov zahtevka/z vprašanji; 

 zahtevku v zavihku Sporočila in priponke dodajte sporočilo ali priponko.  

Po vnosu potrebnih pojasnil v orodni vrstici kliknite gumb Pošlji odgovor. 
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5 Sprejetje odgovora in zaključek zahtevka 

Kot pošiljatelj zahtevka boste po elektronski pošti obveščeni, ko bo organ prejemnik 

poslal odgovor. Kopija tega elektronskega sporočila bo poslana tudi na namenski 

elektronski naslov vašega organa za zadevni modul.  

Preverite odgovor ter preberite morebitne pripombe in sporočila, ki jih je organ 

prejemnik vnesel kot prosto besedilo. Odgovor lahko vsebuje tudi nove priponke.  

Ko se seznanite z odgovorom na svoj zahtevek in ste z njim zadovoljni, ga sprejmite brez 

odlašanja. 

To storite tako: 

1. Prek menija Pregledovalnica vstopite v možnost Zahtevki, ki jih je treba zaključiti. 

2. S seznama zadetkov izberite vnos, ki ga želite zaključiti. 

3. Pri ogledu zahtevka v orodni vrstici kliknite gumb Sprejmi odgovor. 

Status zahtevka je zdaj Zaključen. 
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6 Druge splošne funkcije za zahtevke 

6.1 Izmenjava informacij o odprtem zahtevku: sporočila in priponke 

Zahtevki za informacije imajo zavihek za Sporočila in priponke, ki organu vlagatelju in 

tudi organu prejemniku omogočajo dodajanje sporočil in dokazil (priponk) zahtevkom. 

Sporočila in dokumente je mogoče dodati samo, ko je zahtevek odprt (tj. kadar koli do 

zaključka zahtevka).  

Sporočila so koristno sredstvo komunikacije med zadevnima organoma. Takoj ko 

zahtevku dodate sporočilo, je uporabnik pri drugem organu o tem obveščen po 

elektronski pošti. Na primer organ pošiljatelj lahko pošlje sporočilo, v katerem poizveduje 

o napredku pri obravnavi zahtevka. Ko dodate sporočilo, morate z vnaprej pripravljenega 

seznama izbrati vrsto sporočila in nato svoje sporočilo navesti v polju za prosto besedilo. 

Tudi dokazila lahko kadar koli priloži kateri koli od obeh zadevnih organov: ko dodajate 

dokument, v okencu „Dodaj priponko“ kliknite gumb Naloži datoteko: 

 navedite smiselno ime, iz katerega bo razvidna vsebina dokumenta. Za izbiro 
jezika, v katerem ste navedli ime, uporabite spustni seznam jezikov;  

 izberite ustrezen jezik za dokument (datoteko), tj. jezik, v katerem je napisan 
dokument. Ta se lahko razlikuje od jezika, v katerem ste navedli ime. 

 dokumenti ne smejo biti večji od 20 MB, pri čemer nekaterih vrst datotek, kot so 
izvršljive datoteke, ni mogoče naložiti. 

6.2 Uporaba strojnega prevajanja za informacije v obliki prostega besedila 

Vse informacije, zagotovljene v obliki prostega besedila, so prikazane v besedilnih 
oblačkih na desni strani. To besedilo se lahko samodejno prevede s storitvijo, povezano 
s sistemom IMI (eTranslation). 

Za prevod posameznih polj s prostim besedilom kliknite besedilne oblačke poleg 
besedila in izberite želeni jezik prevoda. 

V enem koraku lahko prevedete tudi celotno besedilo zahtevka, tako da uporabite 
funkcijo Prevedi vse v orodni vrstici, s katero se bo vse prosto besedilo prevedlo v jezik, 
v katerem uporabljate sistem IMI (tj. jezik seje, prikazan v zgornjem desnem kotu 
zaslona).   

Prevodi se običajno prikažejo v nekaj trenutkih, vendar lahko pride do zakasnitve, 
odvisno od dolžine izvirnega besedila in števila polj, za katera se zahteva prevod. 

6.3 Tiskanje izmenjava informacij 

Vse podatke o zahtevku lahko izvozite v dokument PDF, opremljen z digitalnim podpisom 
ali brez njega, v katerem koli od 22 jezikov, ki jih ponuja sistem IMI. Če nimate pravice do 
vpogleda v osebne podatke v zahtevku, bodo v dokumentu PDF namesto osebnih 
podatkov prikazane zvezdice na enak način, kot so prikazane na zaslonu.   

Ustvarjeni dokumenti PDF so v možnosti menija „Moja poročila“ shranjeni 30 dni. 

6.4 Ponovna uporaba podatkov iz predhodno poslanih zahtevkov 

Funkcija Ponovno uporabi podatke pri pripravi novega zahtevka za isti modul ali 

pravno področje omogoča uporabo vsebine predhodno obstoječega zahtevka za 
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informacije. Ta funkcija pri nekaterih obrazcih omogoča, da podatke ponovno uporabite 

za drugo pravno področje. Na primer na podlagi zahtevka s področja poklicnih kvalifikacij 

lahko ustvarite zahtevek s področja pacientovih pravic in obratno. 

V novi obrazec se kopirajo samo skupni elementi obeh obrazcev, kopirani podatki pa se 

lahko spremenijo.  

To storite tako: 

1. Odprite zahtevek za informacije, ki ga želite uporabiti kot podlago za novi zahtevek za 

informacije. 

2. V orodni vrstici kliknite gumb Ponovno uporabi podatke. 

3. Novi zahtevek lahko začnete ustvarjati v zavihku Povzetek zahtevka, pri tem so 

nekatera polja že izpolnjena s podatki iz prvotnega zahtevka. Nadaljujete lahko v 

skladu z navodili iz koraka 2 oddelka 2.1. 
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7 Viri 

SPLETNO MESTO IMI: 

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

NACIONALNI KOORDINATORJI IMI IN NACIONALNE SLUŽBE ZA POMOČ UPORABNIKOM: 

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