DODATNA NAVODILA ČLANICAM PRI IZVEDBI ELEKTRONSKIH VOLITEV V
ŠTUDENTSKE SVETE ČLANIC
Zaradi omejitev gibanja na podlagi odlokov Vlade RS z namenom zajezitve širjenja koronavirusne
bolezni smo letos prvič soočeni s tem, da moramo nekatere volitve organov univerze izvesti v
elektronskem okolju. Na univerzi je v ta namen zagotovljena aplikacija Simply Voting, ki
zagotavlja varnost in tajnost volitev na daljavo.
Članicam bo pri izvedbi volitev zagotovljena pomoč Univerzitetne službe za informatiko.
1. Opis sistema Simply Voting
Uporaba sistema Simply Voting zagotovlja popolno varnost volitev upravičenih volivcev, ki se
identificirajo za volitve z enotno univerzitetno identiteto UL. Sistem omogoča tajno glasovanje,
zato se osebnih podatkov volivcev v postopku volitev ne obdeluje. Sistem ne omogoča kasnejše
pridobitve podatkov o tem, kako je posameznik z uporabo digitalne identitete Univerze v Ljubljani
volil. Programska oprema Simply Voting je v celoti skladna z določili GDPR.
Študent za prijavo v sistem in oddajo svojega glasu potrebuje digitalno identiteto. Digitalno
identiteto študenta na UL predstavljata njegovo uporabniško ime in geslo. Uporabniška imena
študentov imajo obliko e-naslova (npr. ak1234@student.uni-lj.si). Vsa imajo enak podaljšek
@student.uni-lj.si, vsakega študenta pa določa enolična oznaka dveh črk in štirih števk.
Nihče, tudi globalni administrator portala, ne more videti rezultatov glasovanja posameznega
študenta, niti ne more ugotoviti identitete volivca, ki je zaveden v portal.
Globalni administrator na UL bo uvozil vse volilne sezname, ki jih bodo pripravile članice, ter
opravil nastavitev pravil na posameznih volilnih enotah.
Na članicah so imenovani predstavniki članic - administratorji, katerih naloga je, da v posamezne
volilne enote teh članic vpišejo imena in priimke kandidatov. Postopek njihovega dela je opisan v
navodilih, ki so navedena v točki 5.
2. Pogoji za uporabo sistema
Sistem lahko uporabljajo zgolj študenti z enotno univerzitetno identiteto študenta, npr.:
ak1234@student.uni-lj.si. Na članicah pravočasno preverite, ali imajo vsi študenti s statusom
dodeljeno enotno univerzitetno identiteto študenta ter ali jo poznajo in uporabljajo. Vsi študenti,
ki so se vpisali pred začetkom študijskega leta, so to identiteto pridobili.
Če so študenti veljavno vpisani v tekoče študijsko leto, a svoje digitalne identitete še nimajo, jo
lahko prevzamejo na portalu:
https://id.uni-lj.si/index.php?action=activate&PHPSESSID=n8qvoepg8v76sehf7njm0guls2 .

Na portalu lahko spremenijo tudi svoje geslo, popravijo svoje podatke, ki so povezani z digitalno
identiteto ali pa uredijo pozabljeno geslo.
Vsi študenti s statusom morajo biti navedeni na volilnih imenikih in imeti zagotovljen dostop do
elektronskega sistema Simply Voting na dan volitev. V primeru, da se na dan volitev ugotovi, da
študent ni naveden v volilnem imeniku, čeprav je do tega upravičen, mora imeti možnost
kontaktirati osebo na članici (administrator na članici), ki preveri status študenta in nemudoma
(v času trajanja volitev) sporoči njegovo uporabniško ime po elektronski pošti na naslov
helpdesk@uni-lj.si, da se dopolni volilni imenik (opozarjamo, da proti izteku volilnega časa (16. uri) ni
mogoče zagotoviti, da bo vse opravljeno tako hitro, da bo volilec lahko še do 16. ure oddal svoj glas, zato volilci
opravite svoje glasovanje čimprej po odprtju sistema ob 9.00 uri).
Za učinkovito uporabo sistema Simply Voting na članicah in zaradi različnih ureditev volilnih enot
na članicah naj se tajniki oziroma referati članic povežejo s predstavniki študentskih svetov na
članicah, da bodo podatki o volilnih enotah primerno in pravilno uporabljeni za vnos podatkov v
Simply Voting in pri sami izvedbi volitev.
3. Pomoč članicam pri izvedbi volitev
Na rektoratu bo zagotovljena pomoč za nemoteno tehnično delovanje sistema in odpravljanje
morebitnih težav pri uporabi sistema in enotnih univerzitetnih identitet.
Administrator na članici zagotavlja pravilnost volilnega imenika in je kontaktna oseba za
razreševanje vprašanj v zvezi z volilnim imenikom.
Tehnična podpora je zagotovljena na dan volitev, ki je določen za 10. 2. 2021 med 9.00 in 16.00.
4. Rokovnik volilnih opravil
Datum volitev določen na dan 10. 2. 2021. Sistem za izvedbo volitev bo odprt ta dan od 9.00
do 16.00 ure.
V prilogi: Rokovnik volilnih opravil
5. Navodila za uporabo sistema
Z informacijami seznanite volivce ter administratorje in volilne odbore, navodila objavite na
spletnih straneh razpisov volitev na članicah.
5.1 Navodila za uporabo in glasovanje na volitvah v Študentske svete
Navodila so dostopna na POVEZAVI. Navodila opisujejo postopek prijave in glasovanja
preko spletnega sistema Simply Voting.
V prilogi: Navodila za uporabo Simply Voting-a in glasovanje na volitvah v Študentske svete
5.2 Navodila za administratorje članic na volitvah v Študentske svete
Navodila so dostopa na POVEZAVI. Navodila opisujejo postopek prijave in vnosa
kandidatov v volilne enote preko spletnega sistema Simply Voting za administratorje.
V prilogi: Navodila za administratorje Simply Voting-a
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5.3 Navodila volilnim odborom za pridobitev rezultatov volitev
Navodila so dostopa na POVEZAVI. Navodila opisujejo postopek prijave in pridobitev
rezultatov volitev preko spletnega sistema Simply Voting za administratorje.
V prilogi: Navodila za pridobitev rezultatov volitev preko Simply Voting-a
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