Navodila za prijavo klasificiranega digitalnega potrdila (KDP) v
varnostno shemo za dostop do eVŠ
1. V brskalniku, v katerem imate naloženo klasificirano digitalno potrdilo (KDP), vstopite na spletno
stran:

https://vs.gov.si/VS.web/
2. Odpre se vhodna stran Varnostne sheme. V rubriki Dodelitev pravic, desno spodaj, kliknite na
gumb »Prošnja za dodelitev pravic«:
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3. Odpre se Prošnja za dodelitev pravic. V rubriki Vnesite osebne podatke se prikažejo vaši
podatki s KDP. Če v katerem od polj, v katerih so na spodnji sliki podatki zabrisani, manjka
podatek, ga obvezno vpišite.

4. V rubriki Izberite aplikacijo, do katere želite dostop izberite iz spustnega seznama
vrednosti, kot prikazano na spodnji sliki:

5. V rubriki izberite tip in ime svoje organizacije v prvem seznamu vedno izberete MIZS, v
drugem pa poiščite ime vašega visokošolskega zavoda:

6. Po izbiri imena visokošolskega zavoda, se vam bo prikazal seznam možnih vlog za dostop do
eVŠ iz katerega izberite tako, da kliknete v kvadratek pred imenom vloge:
VŠZ – kreiranje EMŠO
VŠZ – Pregled (EŠD)
in na dnu kliknete na gumb Dodaj v seznam.
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7. Na zaslonu se prikaže izpolnjena Prošnja za dodelitev pravic. Na tem koraku ne vnašate
nobenega podatka. Lahko samo kliknete na gumb Oddaj, če so prikazani podatki pravilni ali
gumb Prekliči, če želite prekiniti oddajo Prošnje za dodelitev pravic.
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8. Po kliku na gumb Oddaj se na zaslonu prikaže sporočilo, da je bila oddaja prošnje za dodelitev
pravic uspešna.
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9. S tem je prijava KDP v varnostno shemo zaključena.
Sedaj morate počakati, da na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ročno potrdijo vašo
Prošnjo za dodelitev pravic, šele potem boste lahko dostopali do informacijskega sistema eVŠ. O
odobritvi boste prejeli obvestilo na elektronski naslov, ki ste ga navedli v Prošnji za dodelitev pravic.
Ministrstvo Prošnjo za dodelitev pravic odobri na podlagi izpolnjenega obrazca »Vloge za dodelitev
pravic dostopa do eVŠ«, ki ga dobite na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/#c19099
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete po pošti ali kot sken dokumenta (če mogoče v formatu .pdf)
na e-naslov: podpora-evs.mizs@gov.si
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