Ljubljana, 17. 9. 2019

NAVODILA ZA KREIRANJE EMŠO V eVŠ
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Navodila za kreiranje EMŠO v eVŠ

1. Dostop do spletnega servisa za kreiranje EMŠO v eVŠ
V okviru eVŠ je vzpostavljen spletni servis za kreiranje EMŠO, ki ga lahko uporabljajo visokošolski
zavodih za kreiranje EMŠO tujim študentom, ki na visokošolskem zavodu pridobijo status študenta ali
pridejo na študij v okviru mednarodne izmenjave.
Servis je dosegljiv na spletnem naslovu aplikacije eVŠ: http://portal.evs.gov.si/vnos/ v okviru modula
Evidenca študentov in diplomantov.

V aplikacijo eVŠ se lahko prijavite le z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom in predhodno
odobrenim dostopom.1 Za kreiranje EMŠO morate imeti odobreno uporabniško vlogo »VŠZ – kreiranje
EMŠO«.

2. Priprava podatkov za kreiranje EMŠO
Za kreiranje EMŠO potrebujete naslednje osebne podatke študenta:
- datum rojstva,
- spol,
- ime,
- priimek,
- državljanstvo,
- država in kraj rojstva.
Pred vnosom jih preverite na osebnem dokumentu študenta.

3. Kreiranje EMŠO
Po vstopu v eVŠ Evidenco študentov in diplomantov kliknite na zavihek »Kreiranje EMŠO«2:

Na zaslonu se prikaže polje Fiktivni EMŠO tujca:

1

Za pridobitev dostopa do aplikacije eVŠ morate poslati vlogo za dostop na ministrstvo in prijaviti svoje digitalno potrdilo v
varnostno shemo. Obrazec in navodila glede tega poiščite na spletni strani projekta eVŠ:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/
2
Če zavihek ni viden, preverite svoje uporabniške pravice v eVŠ. Vprašanje lahko pošljete na e-naslov: podporaevs.mizs@gov.si

2
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V polje Fiktivni EMŠO tujca vnesete pri študentih, ki so:
- se vpisali in pridobili status študenta na vašem visokošolskem zavodu: 13-mestno številko, ki
je zapisana v polju EMŠO na prijavi za vpis in se začne s 4;
- prišli na vaš visokošolski zavod na mednarodno izmenjavo: 4999999999999.
Po vnosu številke kliknite gumb Poišči podatke o EMŠO.

Na zaslonu se bo prikazala maska za vnos podatkov potrebnih za kreiranje EMŠO, in sicer, če:
– ste prepisali fiktivni EMŠO s prijave za vpis, se bodo podatki prenesli iz prijave za vpis. Podatke
preverite z osebnim dokumentom študenta.
– kreirate EMŠO preko številke 4999999999999 bodo vsa polja prazna in boste morali podatke
vnesti.
Polje EMŠO pustite prazno, vrednost se bo prikazala po zaključku kreiranja EMŠO.

Za kreiranje EMŠO morate obvezno vnesti podatke v vsa polja na zaslonu (razen polje EMŠO):
- Datum rojstva: datum vtipkajte s pikami (npr. 15.8.1990) ali s pomočjo koledarja, ki se pokaže,
ko kliknete na ikono v desnem robu tega polja;
- Spol: kliknite v ustrezen krogec pred Moški / Ženski;
- Ime, Priimek: Z vnosom začnete v prvem polju. Če ima oseba dva imena/priimka vnesete
drugega v tretji kvadratek (na sliki primer vnosa dveh imen).
POZOR: V poljih za vnos imena in priimka je omejena uporaba posebnih znakov, od katerih
se lahko uporabljajo:
ÀàÁáÄäČčĆćĐđÈèÉéÊêÌìÍíÒòÓóÔôÖöŐőŠšÙùÚúÜüŰűŽž
Ostale posebne znake morate prevesti v dovoljene črke z uporabo pretvornika, ki je v prilogi
tega navodila. Vnašate znake iz zadnjega stolpca. Pri azijskih pisavah uporabljajte prevod v
latinico.
-

Državljanstvo: Izberete državo iz spustnega seznama, ki se prikaže po kliku na gumb
desnem robu polja. Seznam se odpret tudi, če v polje začnete tipkati ime države.
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-

Država: Izberete državo iz spustnega seznama, ki se prikaže po kliku na gumb
robu polja. Seznam se odpret tudi, če v polje začnete tipkati ime države.
Kraj rojstva: Vtipkate ime kraja rojstva.

na desnem

Po vnosu podatke najprej preberite, da so pravilni. Za kreiranje EMŠO kliknite na gumb
.
Primer 1: Vnos podatkov za študenta z dvema imenoma »Noam James« in priimkom z dovoljenim
posebnim znakom »Nöbel«:

Primer 2: Vnos podatkov za študenta z imenom Noam-James in priimkom z nedovoljenim posebnim
znakom »Çeli« pretvorjenim v dovoljeno črko »Celi«:

Po kliku na gumb
sledita še dve kontroli, ko lahko prekinete vnos EMŠO.
Najprej se prikaže opozorilo »Prevzemanje EMŠO za tujca«, da boste morali za prevzem EMŠO na
naslednjem koraku še enkrat vnesti datum rojstva. Vnos nadaljujete s klikom na »Da«. Vnos prekinete
s klikom na »Ne«.

Po potrditvi opozorila »Prevzemanje EMŠO za tujca« z »Da«, se na zaslonu prikaže koledar z datumom
rojstva študenta. Če je podatek pravilen, kliknite na

4

. Če datum ni pravilen, kliknite Prekliči.
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Po kliku na
se na zaslonu v polju EMŠO prikaže kreirani EMŠO in pojavi okno
»Vnos/sprememba je shranjena« z vprašanjem, če želite natisniti obvestilo o prevzetem EMŠO.

-

Če boste kliknili na gumb Da, se bo ustvaril dokument v pdf, ki se bo odprl oziroma shranil (odvisno
od nastavitev v vašem spletnem brskalniku).
Če kliknete »Ne«, lahko obvestilo natisnete še s klikom na gumb »Izpis« v desnem zgornjem kotu,
dokler so prikazani podatki o kreiranem EMŠO.
POZOR! Naknadno obvestila ni več mogoče natisniti! Obvestilo je zgolj informativne narave in ga
visokošolskemu zavodu ni treba hraniti.
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4. Status napak pri kreiranju EMŠO
Podporo pri kreiranju EMŠO nudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na e-naslovu: podporaevs.mizs@gov.si. Odgovor praviloma dobite še isti dan.

Črkovni nabor ne ustreza standardnemu črkovnemu naboru: preverite, če so v imenu in priimku
posebni znaki, ki jih morate vnesti ob upoštevanju pretvornika posebnih znakov. Pretvornik je v prilogi
1 tega navodila.

Oseba že ima določen EMŠO. Obvezno ga morate preveriti. Na e-naslov podpora-evs.mizs@gov.si
pošljite sporočilo z zaslonsko sliko napake, na kateri naj bo vidno okno Status z izpisano napako in v
ozadju podatki o študentu, ali v sporočilu napišite naslednje podatke o študentu: ime, priimek, datum
rojstva in državljanstvo. Na podpori eVŠ bodo preverili, če oseba že ima kreiran EMŠO v Centralnem
registru prebivalstva.

5. Kam sporočiti napako pri kreiranju EMŠO
Če se pri kreiranju EMŠO zmotite, napako sporočite na e-naslov: podpora-evs.mizs@gov.si. V sporočilu
navedite EMŠO, ki ste ga kreirali in kateri podatek je napačen.
- Če ste se zmotili v datumu rojstva oziroma podatku o spolu študenta, potem EMŠO, ki ste ga
kreirali ne uporabljajte. Napako javite na e-naslov podpore in počakajte na odgovor. Podpora
eVŠ bo napako sporočila Ministrstvu za notranje zadeve, ki bo kreiralo nov EMŠO in odpravilo
napako v Centralnem registru prebivalstvu.
- Če ste se zmotili pri ostalih podatkih (ime, priimek, državljanstvo, država in kraj rojstva), lahko
EMŠO uporabite v vaših evidencah. Napako pa sporočite na e-naslov podpore. Podpora eVŠ
bo napako sporočila Ministrstvu za notranje zadeve, ki bo v Centralnem registru prebivalstva
popravil podatek.
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Priloga: Pretvornik posebnih znakov mednarodne abecede3
V spletni servis se vnaša črka iz zadnjega stolpca

3
Vir: ICAO DOc 903, Machine Readable Travel Documents, Part 3, Machine Readable Official Travel Documents,
Volume 1
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Pretvorba črk iz cirilice
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