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1. Uvod  

Leta 2011 se je začel pilotni projekt za preizkus uporabe sistema IMI za izmenjavo 

informacij med javnimi organi, pristojnimi za spremljanje pogojev za zaposlitev 

napotenih delavcev, v skladu z Direktivo 96/71/ES o napotitvi delavcev.  

Po triletnem preizkusnem obdobju in pozitivni oceni je bila uporaba sistema IMI za 

direktivo o napotitvi delavcev formalizirana z določbami Direktive 2014/67/EU o 

izvrševanju direktive o napotitvi delavcev. 

Namen direktive o izvrševanju direktive o napotitvi delavcev je izboljšati izvajanje, 

uporabo in izvrševanje direktive o napotitvi delavcev. Sistem IMI ima ključno vlogo pri 

podpori okrepljenemu upravnemu sodelovanju, na katerem temelji Direktiva. Splošna 

načela za medsebojno pomoč so opisana v členu 6, s katerim so uvedeni tudi zakonski 

roki za odgovor na prošnje za informacije. V členu 7 so opisane vloge države članice 

gostiteljice in države članice sedeža ponudnika v okviru upravnega sodelovanja.  

V poglavju VI Direktive je za lažje zagotavljanje izvrševanja predvidena medsebojna 

pomoč med organi, kadar je to potrebno, pri uradnem obveščanju o odločbah in izterjavi 

upravnih kazni in/ali glob s t. i. enotnim dokumentom, ustvarjenim v sistemu IMI.  

Zbir določb o medsebojni pomoči iz direktive o napotitvi delavcev in direktive o 

izvrševanju se v sistemu IMI izvaja s štirimi različnimi moduli: 

 Modul Pravna podlaga 

1. Zahtevek v zvezi z napotitvijo delavcev (člen 4 Direktive 96/71/ES, člena 6 

in 7 ter člen 10(3) 

Direktive 2014/67/EU) 

2. Sporočanje nepravilnosti (člen 7(4) Direktive 2014/67/EU) 

3. Zahtevki za obvestilo o odločbi, ki nalaga 

kazen in/ali globo 

(poglavje VI Direktive 2014/67/EU) 

4. Zahtevki za izterjavo kazni in/ali globe (poglavje VI Direktive 2014/67/EU) 

 

Glede na pristojnosti vašega organa imate lahko dostop do vseh teh modulov ali samo do 

določenih. 

V teh navodilih je opisana uporaba prvih dveh modulov. Modula v zvezi z zahtevki za 

obvestilo o odločbi o kaznih in/ali globah in za njihovo izterjavo sta obravnavana v 

ločenih navodilih.  

 Vsi obrazci v zvezi z napotitvijo delavcev imajo na splošno enako strukturo. 

To pomeni, da lahko odprete kateri koli obstoječi zahtevek in vsebino kopirate v 

nov obrazec katere koli vrste, če imate dostop do ustreznega modula. 
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2. Modul z zahtevki v zvezi z napotitvijo delavcev  

2.1 O modulu 

Modul z zahtevki je glavni modul za upravno sodelovanje v okviru obeh direktiv o 

napotitvi delavcev. Podpira medsebojno pomoč, saj organu v eni državi članici omogoča, 

da organ v drugi državi članici zaprosi za informacije ali pomoč. Po uvedbi direktive o 

izvrševanju je bil modul z zahtevki preoblikovan in razširjen, da bi vključeval nove 

obveznosti. Zdaj zagotavlja skupno pet obrazcev za zahtevke:   

1) Nujni zahtevki  

2) Zahtevki za informacije o napotitvi  

3) Zahtevki za informacije o zdravju in varnosti pri delu 

4) Zahtevki za informacije o delovnih pogojih 

5) Zahtevki, da se dokumenti pošljejo ponudniku 

Prvi zgoraj navedeni obrazec, tj. obrazec Nujni zahtevek, je nov obrazec za preverjanje 

sedeža ponudnika storitev v drugi državi članici (člen 6(6)(a)).  

Obrazci za zahtevke za informacije o napotitvi, zdravju in varnosti pri delu ter 

delovnih pogojih ustrezajo prvotnemu obrazcu Zahtevek za informacije, razdeljenemu 

na tri dele. To naj bi olajšalo iskanje ustreznih vprašanj in zmanjšalo skupno število 

vprašanj v posameznem zahtevku. Vprašanja temeljijo na pogojih za zaposlitev, opisanih 

v členu 3 direktive o napotitvi delavcev, pri čemer so dopolnjena z nadaljnjimi vprašanji, 

ki izhajajo iz direktive o izvrševanju.   

Peti obrazec, Zahtevek, da se dokumenti pošljejo ponudniku, je prav tako nov 

obrazec, ki olajšuje pošiljanje dokumentov iz člena 6(3) direktive o izvrševanju.    

 Če imate dostop do modula z zahtevki v zvezi z napotitvijo delavcev, boste vseh 

pet obrazcev našli v možnosti menija -> Zahtevki – (CPC, EJN, PD, GDPR, 

PoW, CO). 

2.2 Nujni zahtevki 

Nujna vprašanja v zvezi s sedežem ponudnika storitev 

Direktiva o izvrševanju (člen 6(6)(a)) organu omogoča, da v nujnem primeru zaprosi za 

informacije o sedežu ponudnika storitve, ki je napotil delavce na njegovo ozemlje.  

Obrazec za nujni zahtevek se uporablja le v nujnih primerih, organi pa bi morali biti 

zmožni na te poizvedbe odgovoriti na podlagi informacij, ki so na voljo v njihovih 

nacionalnih registrih.  

Potrditev in utemeljitev nujnosti 

Pri pošiljanju nujnega zahtevka morate najprej potrditi, da je ta dejansko nujen, in v 

polju za prosto besedilo jasno navesti razlog za nujnost, vključno s podrobnostmi za 

podkrepitev nujnosti.  

 Ta obrazec lahko uporabite samo v primeru utemeljene nujnosti. 
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Roki za nujne zahtevke  

V besedilu direktive o izvrševanju je za odgovor na nujne zahtevke določen rok največ 

dveh delovnih dni. Vendar pa sistem IMI deluje na podlagi koledarskih dni ter ne 

upošteva vikendov in praznikov v različnih državah.  

 Pri pošiljanju zahtevka morate navesti število koledarskih dni, v katerih 

prosite za odgovor.  

 Ob sprejemu prispelega nujnega zahtevka morate navesti število 

koledarskih dni, v katerih boste predvidoma odgovorili.  

 Sistem vam v obeh primerih omogoča, da določite do pet koledarskih dni. Tako 

se omogoči upoštevanje vikendov in praznikov, kot je na primer velika noč.  

 V skladu z direktivo o izvrševanju mora prejemnik nujnega zahtevka odgovoriti 

čim prej in v največ dveh delovnih dneh. 

 

2.3 Zahtevki za informacije o napotitvi 

Vprašanja o napotitvi 

Ta obrazec vam omogoča, da zaprosite za informacije o določeni napotitvi delavcev, če 

so bili delavci napoteni na ozemlje vaše države članice ali če je podjetje s sedežem v vaši 

državi članici napotilo delavce na ozemlje druge države članice.  

Pri pošiljanju zahtevka za informacije o napotitvi lahko izbirate med vprašanji, ki so 

prikazana v štirih kategorijah:  

1) vprašanja o napotitvenem podjetju;  

2) vprašanja o napotenih delavcih; 

3) vprašanja o napotitvi (začetni datum, končni datum itd.) in 

4) vprašanja o pripetih dokumentih.  

Vprašanja so bila prvotno pripravljena za pilotni projekt v zvezi z napotitvijo delavcev in 

temeljijo na členu 3 direktive o napotitvi delavcev. Dodanih je nekaj novih vprašanj, ki 

izhajajo iz direktive o izvrševanju.  

V členu 4 direktive o izvrševanju je opisano, kako organi opravijo celotno oceno za 

določitev, ali je napotitev prava, ter preprečitev zlorab in izogibanja. Na prošnjo 

strokovnjakov za napotitev delavcev so vprašanja, ki se nanašajo na različne elemente, 

ki jih je treba upoštevati pri celotni oceni, opredeljena s sklici na člen 4 in uvrščena na 

vrh posameznega seznama vprašanj v tem obrazcu.  

 Pri pošiljanju zahtevka izberite samo nujna vprašanja, da ne bi po nepotrebnem 

obremenili organa prejemnika.  

   

Razlogi za zahtevek 



 Napotitev delavcev – navodila za uporabnike 

7 
 

Organ prosilec mora vsak zahtevek za informacije obrazložiti, pri čemer izbere z vnaprej 

pripravljenega seznama razlogov za zahtevek. S tem se zagotovi, da se zahtevki za 

informacije nanašajo na točno določeno napotitev. 

 Ta obrazec lahko uporabite samo za vprašanja v zvezi z dejansko napotitvijo. 

Roki za (nenujne) zahtevke za informacije 

 V besedilu direktive o izvrševanju je za odgovor na zahtevke za informacije določen rok 

največ 25 delovnih dni. Kot pa je bilo opozorjeno že v oddelku 2.2, sistem IMI deluje na 

podlagi koledarskih dni ter ne upošteva vikendov in praznikov v različnih državah.  

 Ko pošiljate zahtevek ali sprejemate prispeli zahtevek, morate navesti število 

koledarskih dni, v katerih potrebujete odgovor, oziroma število koledarskih 

dni, v katerih boste predvidoma odgovorili.  

 Sistem vam omogoča, da določite do 35 koledarskih dni – kar je enako 

25 delovnim dnem.  

 V skladu z direktivo o izvrševanju mora prejemnik zahtevka za informacije o 

napotitvi delavcev odgovoriti v 25 delovnih dneh (35 koledarskih dneh), razen 

če je s pošiljateljem vzajemno dogovorjen krajši rok. 

2.4 Zahtevki za informacije o zdravju in varnosti pri delu 

S tem obrazcem lahko postavite vprašanja o zdravstvenih in varnostnih ukrepih v 

zvezi z določeno napotitvijo ter o okoliščinah posamezne nezgode pri delu. Vprašanja v 

tem obrazcu je pripravil in odobril Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC). 

Pri ustvarjanju zahtevka za informacije o zdravju in varnosti mora organ pošiljatelj 

navesti, ali se zahtevek nanaša na nezgodo. Če je odgovor pritrdilen, je treba navesti vse 

znane podrobnosti o nezgodi, kot sta datum in kraj.  

Tako kot v oddelku 2.2 je treba navesti razloge in velja isti rok največ 35 koledarskih dni.  

2.5 Zahtevki za informacije o delovnih pogojih 

Ta obrazec zajema vprašanja o veljavnih delovnih pogojih. Vprašanja so prikazana v 

osmih kategorijah. Zahtevki lahko vsebujejo eno ali več vprašanj iz katere koli od 

različnih kategorij. Pri mnogih od teh vprašanj lahko odgovori organa prejemnika 

sprožijo nadaljnja podvprašanja.  

Na primer, za naslednje vprašanje v kategoriji v zvezi z obdobji dela in počitka 

(delovnim časom): 

„[F213] Ali ima vaša država članica pravilo o minimalnem počitku?“  

če je odgovor pritrdilen, se prikažejo naslednja vprašanja: 

-> Če je odgovor Da, kako se trajanje počitka izračuna? 

-> Koliko ur traja minimalni počitek? 
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Pri veliko vprašanjih o delovnih pogojih lahko organ prejemnik izbira med odgovori na 

spustnem seznamu. Na primer, za naslednje vprašanje v kategoriji v zvezi s plačo: 

 „[F403] Kaj je osnova za izračun plače?“   

oseba, ki odgovarja, lahko izbira med: 

dan 

teden 

dva tedna 

mesec 

leto 

drugo, navedeno spodaj 

Ti vnaprej pripravljeni odgovori organu prosilcu zagotavljajo jasen in dokončen odgovor 

v njegovem jeziku. Kjer so na voljo vnaprej pripravljeni odgovori, je za nadaljnja 

pojasnila na voljo tudi dodatno polje za prosto besedilo. 

2.6 Zahtevek, da se dokumenti pošljejo ponudniku 

Obrazec, s katerim se lahko organ iz druge države članice zaprosi, da pošlje dokumente, 

ima enako strukturo kot drugi obrazci zahtevkov v zvezi z napotitvijo delavcev, razen da 

pošiljatelj – namesto da postavi vprašanja – prejemnika zaprosi, naj enega ali več 

pripetih dokumentov v njegovem imenu pošlje ponudniku storitev.  

Utemeljitev 

Tako kot pri vseh drugih zahtevkih mora pošiljatelj zahtevo utemeljiti.  

Roki za pošiljanje dokumentov 

Za te zahtevke ni zakonskega roka. Iz praktičnih razlogov se lahko določi največ 

trimesečni rok.  

Možni odgovori 

Pri odgovarjanju na zahtevek za pošiljanje dokumentov lahko izbirate med vnaprej 

pripravljenimi odgovori:  

 Dokument(-e) smo poslali ponudniku storitve. 
 Ponudnik storitve je v insolvenčnem postopku. Dokument smo zato vročili drugi 

organizaciji. 
 Dokumenta(-ov) nismo mogli poslati ponudniku storitve. 
 Dokumenta(-ov) ne bomo poslali iz spodaj navedenih razlogov. 

Pri vsakem odgovoru bo treba zagotoviti dodatne podrobnosti. Na primer,  

 pri „Dokumenta(-ov) nismo mogli poslati ponudniku storitve.“ je prikazano:  

Iz naslednjih razlogov: 
 Ponudnika storitve nismo mogli najti. 
 Ponudnik storitve nima sedeža v naši državi. 
 Ponudnik storitve ne obstaja več. 
 Drugi razlogi, navedeni spodaj.  
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3. Obravnava zahtevkov v zvezi z napotitvijo delavcev  

Z izjemo zahtevka za pošiljanje dokumentov imajo vsi zahtevki enako strukturo s 

podrobnostmi o:  

a) zahtevku (razlog, rok, izbrani prejemnik); 

b) napotitvenem podjetju; 

c) napotenih delavcih; 

d) vprašanjih in odgovorih;  

e) sporočilih in dokazilih ter  

f) sistemsko ustvarjenih informacijah, poimenovanih podatki o upravljanju. 

„Zahtevek, da se dokumenti pošljejo ponudniku“ ne vključuje podrobnosti o napotenih 

delavcih, namesto vprašanj in odgovorov pa vključuje zahtevek, naj se pripeti dokumenti 

pošljejo ponudniku storitev. 

Zahtevek lahko pošljejo ali nanj odgovorijo uporabniki, ki imajo dostop do modula z 

zahtevki in so jim dodeljene pravice „odpravnika“.  

Vseh pet obrazcev v okviru modula z zahtevki v zvezi z napotitvijo delavcev je mogoče 

ustvariti in preveriti v možnosti menija „Zahtevki – (CPC, EJN, PD, GDPR, PoW, CO)“.   

Zahtevki, ki zahtevajo dejanje vašega organa, so navedeni v zavihku 

„Pregledovalnica“. 

3.1 Priprava osnutka zahtevka 

Nov zahtevek lahko ustvarite v možnosti menija:  

„Zahtevki – (CPC, EJN, PD, GDPR, PoW, CO)“ -> „Nov zahtevek“  

Navedenih bo pet obrazcev zahtevkov v zvezi z napotitvijo delavcev, pa tudi drugi, 

odvisno od vaših pravic do dostopa. 

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

zavihkih ali zaslonskih oknih. Pri ustvarjanju novega zahtevka morate v enem 

zaslonskem oknu navesti vse obvezne podatke, preden lahko nadaljujete na naslednjega. 

Obvezni podatki so označeni z rdečo zvezdico.  

Če poskušate preiti na naslednje zaslonsko okno, 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. 

1. korak: zaslon z navedbo razloga, roka in organa prejemnika 

 Pri ustvarjanju vseh zahtevkov se v čisto prvem koraku navede razlog za 

zahtevek ali njegova utemeljitev. To je lahko v obliki polja za prosto besedilo 

ali seznama vnaprej pripravljenih razlogov ali celo obojega, odvisno od 
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zadevnega obrazca. Zahteva, da pošiljatelj navede razloge za pošiljanje zahtevka, 

pomaga zagotoviti, da se zahtevek pošilja v skladu z ustreznim pravnim okvirom.  

 Za določitev roka za odziv na zahtevek mora pošiljatelj vpisati število 

koledarskih dni, v katerih potrebuje odgovor. Organ prejemnik mora to 

upoštevati ob vnosu števila dni, v katerih bo predvidoma odgovoril. Od števila 

dni, ki jih navede organ prejemnik, je odvisen predvideni rok za odziv na 

zahtevek.   

Najdaljši roki in s tem povezane pravne obveznosti za posamezni obrazec so 

opisani v oddelku 2. 

 Nato je treba izbrati organ prejemnik. 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. Druga možnost je, da preprosto 

izberete državo in kliknete Išči. Sistem prikaže vse organe, ki ustrezajo 

navedenim kriterijem in imajo dostop do modula z zahtevki v zvezi z napotitvijo 

delavcev. Če želite videti podatke o posameznem 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 lahko šlo za ustrezni organ za odgovor na vaš zahtevek.   

Na primer: iskanje pristojnega organa v Veroni v Italiji (kjer je za napotitev 

delavcev pristojnih veliko organov). 

Izberite državo „Italija“ in navedite mesto „Verona“.   

Če ugotovite, da ne morete določiti ustreznega organa prejemnika, preprosto 

poiščite organ v zadevni državi, ki ima v modulu vlogo koordinatorja („Vloga v 

modulu“: „Koordinator“). Koordinator bo nato vaš zahtevek preusmeril na 

ustrezen organ. 

 

2. korak: predmet zahtevka  

V naslednjem koraku je treba navesti informacije o ponudniku storitev, napotenem(-ih) 

delavcu(-ih) in – v primeru zahtevkov za informacije o zdravju in varnosti pri delu – 

podrobnosti o nezgodi, če je ustrezno.   

 Pri vsakem zahtevku v zvezi z napotitvijo delavcev je treba navesti podatke o 

napotitvenem podjetju (ponudniku storitve). Čeprav so številna polja 

neobvezna, je pomembno, da se zagotovi čim več informacij, da lahko organ 

prejemnik zlahka in zanesljivo identificira ponudnika storitev.    

Vsak zahtevek v zvezi z napotitvijo delavcev se mora nanašati na dejansko napotitev, 

zato je treba navesti vsaj podatke o napotitvenem podjetju (ponudniku storitev). 
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 Če se vaš zahtevek nanaša na enega ali več napotenih delavcev, se lahko 

podatki o delavcu(-ih) vnesejo ročno za vsakega posameznega delavca ali pa se 

zahtevku pripne datoteka s podatki o vsakem delavcu, npr. v obliki PDF.   

Ročno vnašanje podatkov o napotenih delavcih (v razpredelnici, ki je na voljo) 

Pri ročnem vnosu podatkov o napotenem delavcu/delavcih se podatki 

vnesejo za vsakega delavca, nato pa se prikažejo v razpredelnici ali seznamu. Za 

ročno vnašanje podatkov:  

 označite, da so podatki navedeni „v razpredelnici“;   

 nato v okencu, ki se odpre spodaj, kliknite gumb „Dodaj“; 

 pojavi se vrstica, označena z „1“, pod okencem pa se prikažejo polja za 

vnos podatkov o prvem delavcu;   

 vnesite vse znane podatke o delavcu; 

 za vnos podatkov o naslednjem delavcu znova kliknite gumb „Dodaj“ in v 

razpredelnici se bo pojavila nova vrstica, označena z „2“, prikazal pa se 

bo tudi niz polj;  

 postopek ponavljajte, dokler ne boste vnesli podatkov o vseh delavcih, in 

nato kliknite gumb „Naprej“.  

Podatke o predhodno vnesenem delavcu lahko uredite tako, da kliknete vrstico v 

razpredelnici ali seznamu. Če kliknete gumb „Dodaj“, vendar ne navedete 

obveznih podatkov o delavcu, se prikaže napaka. Vnesite vse potrebne podatke 

ali odstranite vrstico tako, da jo izberete v razpredelnici in kliknete gumb 

„Izbriši“.  

Predložitev podatkov o napotenih delavcih v pripeti datoteki 

Če se vaš zahtevek nanaša na veliko število delavcev, bo za vas morda lažje, če 

boste preprosto pripeli datoteko s podatki o napotenih delavcih. Postopek: 

 označite, da so podatki navedeni „v pripetem dokumentu“; 

 kliknite gumb „Naloži datoteko“, nato „Prebrskaj“, da poiščete datoteko, 

in nato „Shrani“. 

Vsebino datoteke, ki ste jo pripeli, lahko preverite s klikom na gumb „Prenesi“. 

Če morate datoteko zamenjati, kliknite gumb „Izbriši“ in ponovite postopek, da 

dodate ustrezno datoteko.  

 Pri zahtevkih za informacije o zdravju in varnosti pri delu morate navesti, ali 

se zahtevek nanaša na določeno nezgodo; v tem primeru morate navesti vse 

znane podrobnosti o nezgodi, kot sta datum in kraj nezgode. 

 Pri zahtevkih za pošiljanje dokumentov ni mogoče vnesti podatkov o 

napotenih delavcih. 

3. korak: izbira vprašanj ali zahtevek za pošiljanje dokumentov 

Za zahtevke za informacije o napotitvi ali delovnih pogojih 

 Ker je vprašanj veliko, so zaradi lažje izbire razvrščena v kategorije. Zato morate 

pri teh dveh obrazcih navesti kategorije, v okviru katerih želite postaviti 

vprašanja.   
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 Če ne poznate kategorij in vprašanj, ki jih lahko postavite, si lahko ogledate 

seznam vprašanj, ki je na voljo na spletnem mestu IMI1.   

 Za vsako kategorijo, ki jo izberete, se bo pojavil nov zavihek, v katerem bodo 

navedena možna vprašanja. S klikom na gumb „Naprej“ se premikate med 

zavihki z vprašanji.  

 Če ste označili kategorijo vprašanj, iz katere ne želite izbrati nobenega vprašanja, 

preprosto kliknite gumb „Nazaj“, da se vrnete v zavihek „Vrste vprašanj“, in 

prekličite izbiro zadevne kategorije. 

Izbira in preklic izbire vprašanj 

 Če želite izbrati vprašanje, označite okence poleg vprašanja. Pod seznamom 

vprašanj se bo odprlo okno, v katerem lahko navedete podrobnosti ali 

posebnosti v zvezi z vprašanjem. Če samo kliknete na vrstico, vprašanje ostane 

neizbrano in ne boste mogli vpisati podrobnosti.  

 Če želite izbrisati izbiro, odznačite okence poleg vprašanja. 

Ko boste izbrali vprašanja iz vsakega zavihka z vprašanji, boste lahko svoj zahtevek 

shranili kot osnutek.  

V primeru zahtevka, da se dokumenti pošljejo ponudniku, se namesto izbire 

vprašanj prikaže zaslonsko okno za pripenjanje dokumenta(-ov), predvidenega(-ih) za 

pošiljanje. 

3.2 Dokončanje osnutka zahtevka  

Urejate lahko vse informacije, shranjene v osnutku, od navedbe razloga do izbire 

vprašanj. Dejanja, ki so na voljo v tem statusu, so: 

 „Izbriši“, s katerim svoj zahtevek trajno izbrišete iz podatkovne zbirke sistema 

IMI; 

 „Uredi“, ki omogoča, da se premikate med vsemi zavihki v zahtevku in 

spremenite ali dodate podatke, vključno z dodajanjem in brisanjem vprašanj; 

 morda želite dodati dokazila svojemu zahtevku ali celo dodati sporočilo 

organu prejemniku. To lahko storite šele potem, ko ste svoj zahtevek shranili kot 

osnutek. Za več informacij o sporočilih in priponkah glej oddelek 3.8.3. 

3.3 Pošiljanje zahtevka 

Ko boste dokončali svoj zahtevek, kliknite gumb „Pošlji“. 

 Če je vaš organ povezan z več koordinatorji za napotitev delavcev, boste morali s 

seznama izbrati ustreznega koordinatorja.  

                                                             
1 Spletno mesto IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sl.htm). 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sl.htm
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 Če mora zahtevke vašega organa odobriti koordinator, bo ta po elektronski pošti 

obveščen, da je treba odobriti zahtevek. 

 Če za zahtevke vašega organa ni potrebna odobritev koordinatorja, bodo 

uporabniki v izbranem organu prejemniku takoj prejeli elektronsko sporočilo, s 

katerim bodo obveščeni o novem prispelem zahtevku.  

3.4 Sprememba ali umik zahtevka 

Ko boste zahtevek poslali, ga ne boste več mogli izbrisati ali spreminjati, razen nekaterih 

polj, kot so kontaktni podatki. Predložite pa lahko dodatne informacije prek zavihka 

Sporočila in priponke (glej oddelek 3.8.3 v nadaljevanju). Če so v zahtevku bistvene 

napake ali zahtevanih informacij ne potrebujete več, lahko zahtevek umaknete s 

klikom gumba „Umakni“. Če boste zahtevek umaknili, boste morali to utemeljiti. 

Ko boste zahtevek poslali, ga ne boste več mogli spremeniti ali izbrisati. Več 

informacij ali popravke lahko predložite z dodajanjem sporočila, po potrebi pa 

lahko zahtevek tudi umaknete. 

 

3.5 Obravnava prispelih zahtevkov 

Ko bo vaš organ prejel nov zahtevek, bodo odpravniki o tem obveščeni po elektronski 

pošti in zahtevek se bo pojavil v zavihku „Pregledovalnica“ pod naslovom „Zahtevki 

za sprejem“. 

3.5.1 Sprejemanje zahtevkov 

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

pripomore k zagotavljanju, da se osebni podatki izmenjujejo le na podlagi potrebe po 

seznanitvi. Če je na podlagi postavljenih vprašanj jasno, da je vaš organ pristojen za 

odgovor, morate s klikom gumba „Sprejmi“ zahtevek brez odlašanja sprejeti. Organ 

pošiljatelj bo o sprejemu zahtevka obveščen po elektronski pošti. Če ste zahtevek 

sprejeli, nato pa ugotovite, da bi ga moral obravnavati drug organ, lahko zahtevek še 

vedno preusmerite (glej oddelek 3.5.2 v nadaljevanju). 

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

odgovoriti. Najprej morate upoštevati število dni, v katerih je organ prosilec zaprosil za 

odgovor, in čas, ki je pretekel od pošiljanja zahtevka. Največje dovoljeno število dni je 

odvisno od uporabljenega obrazca; podrobnosti so navedene v oddelku 2 zgoraj. Od 

števila koledarskih dni, v katerih nameravate odgovoriti, bo odvisen rok za odgovor na 

zahtevek. 

3.5.2 Preusmerjanje zahtevkov 

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

„Preusmeri“ nemudoma preusmeriti na ustrezen organ v vaši državi članici. Če zadevni 

organ ni registriran v sistemu IMI, zahtevek preusmerite na koordinatorja, ki se mora 

obrniti na pristojni organ in ga registrirati.   

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

izgubili vse osnutke odgovorov ali pripomb, ki ste jih vnesli. 
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Pri preusmerjanju bo sistem zahteval, da svojo odločitev utemeljite. Ko zahtevek 

preusmerite, zanj niste več odgovorni. Organ prosilec bo z elektronskim sporočilom 

obveščen, da naj bi na zahtevek odgovoril drug organ prejemnik.  

3.5.3 Delitev zahtevkov 

Če lahko odgovorite samo na nekatera vprašanja v zahtevku, morate zahtevane 

informacije pridobiti pri pristojnem organu v svoji državi članici ali s klikom gumba 

„Deli“ zahtevek razdeliti in zadevna vprašanja poslati drugemu organu. 

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

razdeljen in da naj bi nekatera vprašanja obravnaval drug organ prejemnik. 

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

vprašanja, za katera boste potrebovali več časa, pri čemer kot organ prejemnik izberete 

svoj organ. Tako boste lahko hitro odgovorili na nekatera vprašanja in si vzeli več časa 

za tista, v katera je treba vložiti več truda. 

Zahtevane informacije je treba zagotoviti: če lahko odgovorite samo na nekatera 

vprašanja v zahtevku, morate zahtevane informacije pridobiti pri pristojnem organu v 

svoji državi članici ali zahtevek razdeliti in zadevna vprašanja poslati drugemu organu 

ali koordinatorju. 

 

3.5.4 Odgovor na zahtevek 

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

dokumente. Vprašanja so lahko prikazana v več zavihkih, odvisno od posameznega 

obrazca. Pri ogledu vprašanj kliknite na vprašanje in spodaj se bo prikazalo okno s 

prostim besedilom, ki ga je dodal organ pošiljatelj. 

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

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

Vprašanje je ponovljeno z morebitnim prostim besedilom pošiljatelja in z 

razpoložljivimi polji za odgovore. Izbirali boste lahko med vnaprej pripravljenimi 

odgovori ali odgovorili s prostim besedilom. Nekateri odgovori lahko sprožijo dodatna 

vprašanja. 

Če poskusite zahtevek shraniti (z gumbom „Shrani“), 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 oranžno barvo. Opozorila lahko 

ignorirate in zahtevek shranite, tudi če ste odgovorili samo na nekatera vprašanja. 

Pošiljatelju lahko pošljete tudi sporočila in v za to namenjenem zavihku dodate 

morebitna dokazila (glej oddelek 3.8.3). 

Pri zahtevku, da se dokumenti pošljejo ponudniku, morate namesto odgovorov na 

vprašanja navesti, ali ste dokumente uspeli poslati, tako da izberete z vnaprej 

pripravljenega seznama. Podrobnosti v zvezi s tem obrazcem so navedene v oddelku 2.6.  
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3.5.5 Pošiljanje odgovora 

Ko dokončate odgovor, kliknite gumb „Pošlji“.   

 Če je vaš organ povezan z več koordinatorji za napotitev delavcev, boste morali s 

seznama izbrati ustreznega koordinatorja.  

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

obveščen, da je treba odobriti odgovor. 

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

pošiljatelj takoj prejel elektronsko sporočilo z obvestilom, da je bil odgovor 

poslan. 

3.6 Zaključitev zahtevka 

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

poslal odgovor. To elektronsko sporočilo bo poslano tudi na kontaktni elektronski 

naslov vašega organa. Zahtevek boste našli v zavihku Pregledovalnica pod „Zahtevki, ki 

jih je treba zaključiti“.  

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

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

Če ste svojemu zahtevku dodali priponko in postavili vprašanja v zvezi z njo, preverite 

tudi odgovore (in morebitne pripombe) na ta vprašanja.  

Ko se seznanite z odgovorom na svoj zahtevek in ste z njim zadovoljni, takoj kliknite 

gumb „Sprejmi odgovor“. 

3.7 Prošnja za pojasnila in dajanje pojasnil 

Če po preverjanju odgovora na zahtevek potrebujete pojasnila v zvezi z navedenimi 

odgovori, lahko uporabite funkcijo „Zaprosi za pojasnilo“. Prikazalo se bo polje za 

prosto besedilo, v katerem lahko zaprosite za pojasnilo.   

Organ prejemnik bo o tem obveščen po elektronski pošti, zahtevek pa bo prikazan v 

uporabnikovi Pregledovalnici pod „Zahtevki, na katere je treba odgovoriti“.  

Kot organ prejemnik morate v prvem zavihku zahtevka preveriti zahtevano pojasnilo 

pod „Zadnja opravljena dejanja“. Kliknite vrstico „Zaprosi za pojasnilo“ in v spodnjem 

okencu bo prikazano, kdo je izvedel to dejanje, skupaj s podrobnostmi o zahtevanem 

pojasnilu. Zdaj lahko dodate prosto besedilo, v katerem podrobneje pojasnite 

predhodno predložene odgovore in po potrebi pripnete dokazila. Po vnosu potrebnih 

pojasnil kliknite gumb „Pošlji odgovor“. Morda se vam bo zdelo koristno komunicirati s 

pošiljateljem tudi tako, da zahtevku dodate sporočilo, odvisno od obravnavanega 

primera. 

Če kot organ pošiljatelj namesto pojasnila potrebujete dodatne informacije, morate 

klikniti gumb „Sprejmi odgovor“ in poslati nov zahtevek, pri čemer uporabite funkcijo 

„Kopiraj“, kot je pojasnjeno v oddelku 3.8.4.  
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3.8 Druge splošne funkcije za zahtevke 

3.8.1 Prevajanje prostega besedila  

Vse informacije, navedene v obliki prostega besedila, so prikazane z besedilnimi 
oblački na desni strani. To besedilo se lahko samodejno prevede s storitvijo, povezano s 
sistemom IMI (MT@EC). 

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 v zahtevku, tako da uporabite 
funkcijo „Prevedi vse“ na vrhu zaslona, 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. 

3.8.2 Tiskanje podrobnosti zahtevka 

Vse podrobnosti zahtevka 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. 

3.8.3 Sporočila in dokazila (priponke) 

Vsi zahtevki v sistemu IMI imajo zavihek, namenjen sporočilom in dokazilom 

(priponkam). Organ pošiljatelj in organ prejemnik lahko v zahtevke vse do njihovega 

zaključka kadar koli dodata sporočila in dokazila. 

Sporočila so koristno sredstvo komunikacije med zadevnima organoma. Takoj ko 

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

elektronski pošti. Prejemnik lahko na primer zaprosi za več podrobnosti o ponudniku 

storitev ali delavcih. 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 polje za prosto besedilo. 

Tudi dokazila lahko kadar koli priloži kateri koli od obeh zadevnih organov. 

 Ko dodajate dokument, poskušajte navesti smiselno ime, iz katerega bo 
razvidna vsebina dokumenta. Kot pri vseh poljih za prosto besedilo je tudi tukaj 
polje za jezik, v katerem je v tem primeru treba izbrati jezik, v katerem ste 
navedli ime. 

 Pri nalaganju dokumenta se prepričajte, da je izbran tudi ustrezen jezik 
dokumenta (datoteke), tj. jezik, ki se uporablja v dokumentu. Ta se lahko 
razlikuje od jezika, v katerem ste navedli ime. 

 Dokumenti ne smejo biti večji od 10 MB, pri čemer nekaterih vrst datotek, kot so 
izvršljive datoteke, ni mogoče naložiti. 
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3.8.4 Kopiranje zahtevka 

Kot organ pošiljatelj ali organ prejemnik lahko z vsebino enega zahtevka ustvarite drug 

zahtevek iste vrste, tako da uporabite funkcijo „Kopiraj“. To je lahko na primer 

koristno, če morate poslati še en zahtevek v zvezi z istim ponudnikom storitev in 

napotenimi delavci ali če postavljate isti sklop vprašanj kot v prejšnjem zahtevku.  

Pri kopiranju zahtevka boste šli skozi enake korake kot pri ustvarjanju zahtevka. 

Podatke iz prejšnjega zahtevka je mogoče spremeniti, vprašanja pa se lahko dodajo ali 

odstranijo.   

Pristojni organ lahko kopira vsak poslani ali prejeti zahtevek ne glede na njegov status. 

3.8.5 Funkcija „Ponovno uporabi podatke“ 

Funkcija „Ponovno uporabi podatke“ je podobna funkciji „Kopiraj“, vendar vam 

omogoča, da z uporabo vsebine določenega zahtevka v zvezi z napotitvijo delavcev 

ustvarite nov zahtevek druge vrste. Odprete lahko na primer nujni zahtevek v zvezi s 

sedežem, da ustvarite podrobnejši zahtevek za informacije o napotitvi ali delovnih 

pogojih. Glede na vaše pravice do dostopa lahko morda zahtevek za informacije ponovno 

uporabite, da ustvarite zahtevek za obvestilo o odločbi, ki nalaga kazen in/ali globo, ali 

obratno. 

Seveda se lahko v novi obrazec kopirajo samo skupni elementi obeh obrazcev, kopirani 

podatki pa se lahko spremenijo.  

Funkcijo „Ponovno uporabi podatke“ lahko uporabite za katero koli izmenjavo v zvezi z 

napotitvijo delavcev, pri čemer vam omogoča, da ustvarite novo izmenjavo za vsak 

obrazec v zvezi z napotitvijo delavcev, do katerega imate dostop. 

3.9  Pregled nad zahtevki 

Zahtevke je mogoče poiskati na tri različne načine: 

1. V zavihku Pregledovalnica je navedeno število zahtevkov s posameznim 

statusom, ki terjajo dejanje. Prikazano bo na primer število osnutkov zahtevkov, 

zahtevkov, ki jih je treba sprejeti, zahtevkov, na katere je treba odgovoriti, in 

zahtevkov, ki jih je treba zaključiti. S klikom na prikazano številko se prikaže nov 

zavihek, v katerem so navedeni zahtevki s tem statusom. 

2. Če prejmete obvestilo po elektronski pošti, v katerem je navedeno, da morate 

izvesti dejanje v zvezi z zahtevkom, lahko kliknete številko zahtevka v 

elektronskem sporočilu in odprla se bo stran za prijavo v sistem IMI. Zahtevek se 

bo pokazal takoj po prijavi. Če ste že prijavljeni v sistem IMI, bo zahtevek 

prikazan v novem zavihku. 

3. Če poskušate najti enega ali več zahtevkov, lahko uporabite tudi eno od dveh 

možnosti iskanja po obrazcih v možnosti menija „Zahtevki – (CPC, EJN, PD, 

GDPR, PoW, CO)“.   

 Išči vse obrazce: ta možnost menija omogoča širok nabor kriterijev, ki so 

skupni vsem zahtevkom: številka vnosa, status, rok, poslano dne itd.   
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 Išči po obrazcu: to možnost menija uporabite, ko želite pridobiti enega ali 

več zahtevkov določene vrste, npr. zahtevke za informacije o delovnih 

pogojih. Pri tem iskanju so navedeni enaki kriteriji kot pri prvem iskanju, 

dodani pa so tudi iskalni kriteriji v zvezi s ponudnikom storitev. 

3.10 Obvestila po elektronski pošti v zvezi z zahtevki 

Ko se pošlje nov zahtevek ali ko se izvede dejanje v zvezi z obstoječim zahtevkom, se 

zadevnim uporabnikom pošljejo samodejna elektronska obvestila. 

 Ko je poslan nov zahtevek, se elektronsko sporočilo pošlje: 

a) vsem odpravnikom pri organu prejemniku;  

b) v namenski poštni predal organa prejemnika za zadevni modul. 

 Ob izvedbi dejanja v zvezi z obstoječim zahtevkom se elektronsko 

sporočilo pošlje: 

a)  zadnjemu uporabniku, ki je izvedel dejanje v zvezi z zahtevkom pri 

drugem zadevnem organu;  

b) v namenski poštni predal drugega organa za zadevni modul. 



 Napotitev delavcev – navodila za uporabnike 

19 
 

4. Modul za sporočanje nepravilnosti 

Ta modul vsebuje samo en obrazec. Organu v eni državi članici omogoča, da zadevni 

državi članici brez nepotrebnega odlašanja sporoči morebitne nepravilnosti in s tem 

povezane informacije, kot je predvideno v členu 7(4) direktive o izvrševanju. 

Sporočilo je „notifikacija“ v smislu IMI in je zato prikazano v možnosti menija 

„Opozorila in notifikacije“.  

Sporočilo ima enako strukturo kot drugi obrazci v zvezi z napotitvijo delavcev, z zavihki 

za podrobnosti o napotitvenem podjetju in napotenih delavcih. V zavihku „Dejstva in 

nepravilnosti“, ki se sporočajo, mora pošiljatelj:   

 s seznama izbrati vrsto nepravilnosti. Če se izberejo nepravilnosti v zvezi z 

„neizpolnjevanjem pogojev za zaposlovanje in delo v državi gostiteljici“ ali 

„neizpolnjevanjem upravnih zahtev v državi gostiteljici“, se prikažejo 

podseznami pogojev in zahtev; 

 v polju za prosto besedilo navedite opis dejstev in okoliščin. 

V zavihku „Dejstva in nepravilnosti“ se lahko naložijo tudi dokazila.   

Tako kot pri vseh notifikacijah v sistemu IMI se sporočilo pošlje vsem koordinatorjem v 

izbrani državi članici prejemnici.  

Ko bo sporočilo poslano, bo odprto še 90 dni, v tem času pa lahko pošiljatelj in 

prejemniki izmenjujejo sporočila o notifikaciji.  

V tem obdobju lahko koordinatorji prejemniki uporabijo funkcijo „razširi“, da 

notifikacijo pošljejo drugim organom v isti državi članici, ki jim je bil odobren dostop do 

modula za sporočanje nepravilnosti.  

Splošne funkcije „Kopiraj“, „Ponovno uporabi podatke“, „Umakni“, „Prevedi vse“ in 

„Natisni“, opisane v oddelku 3, so na voljo tudi za to vrsto izmenjave.  
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5. Več informacij 

SPLETNO MESTO IMI: 

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

NACIONALNI KOORDINATORJI IMI: 

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

SLUŽBA ZA POMOČ UPORABNIKOM IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_sl.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

