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NAVODILA ZA IZVEDBO ELEKTRONSKIH VOLITEV REKTORJA 

 

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer, povezanih z virusom SARS-CoV-2, in na pobudo več volivcev, 

se je Volilna komisija, v soglasju s kandidati za rektorja, odločila Senatu UL predlagati sprejem sklepa, na 

podlagi katerega se volitve 13. 4. 2021 izvedejo na elektronski način z uporabo sistema SimpyVoting (v 

nadaljevanju: e-volitve). Senat UL je predlog Volilne komisije za e-volitve z uporabo sistema 

SimplyVoting sprejel, in sicer na svoji seji, dne 30. 3. 2021. Sistem SimplyVoting je preizkušen, saj je 

Univerza volitve v ŠS članic izvedla z njegovo pomočjo, pri čemer je vse potekalo brez tehničnih težav. 

Volivci bodo v sistem vstopali z uporabo digitalne identitete UL. E-volitve bodo organizirane enotno, 

tako da volilne enote ne bo predstavljala posamezna članica, temveč Univerza kot celota. Rezultat bo 

prikazan po treh posameznih skupinah volilnih upravičencev, ne pa tudi po članicah.  

 

Članicam bo pri izvedbi volitev na dan 13. 4. 2021 med 8.00 - 16.00 zagotovljena pomoč Univerzitetne 

službe za informatiko.  

 

1. Opis sistema SimplyVoting  

Uporaba sistema SimplyVoting zagotavlja ustrezno varnost volitev upravičenih volivcev, ki se 

identificirajo za volitve z enotno univerzitetno identiteto UL. Sistem omogoča tajno glasovanje, zato se 

osebni podatki volivcev v postopku volitev ne obdelujejo. Sistem ne omogoča kasnejše pridobitve 

podatkov o tem, kako je posameznik z uporabo digitalne identitete Univerze v Ljubljani volil. Nihče, tudi 

globalni administrator portala, ne more videti rezultatov glasovanja posameznega zaposlenega ali 

študenta, niti ne more ugotoviti identitete volivca, ki je zaveden v portal. Programska oprema 

SimplyVoting je v celoti skladna z določili GDPR ter druge veljavne zakonodaje v EU in Sloveniji. Več 

o rešitvi na spletnih straneh https://www.simplyvoting.com/.  

 

Zaposleni in študenti za prijavo v sistem in oddajo svojega glasu potrebuje digitalno identiteto. Digitalno 

identiteto študenta na UL predstavljata njegovo uporabniško ime in geslo. Uporabniška imena zaposlenih 

oz. študentov imajo obliko e-naslova (npr. za zaposlene priimekime@uni-lj.si; ime.priimek@članica.uni-

lj.si ali priimekime@članica.uni-lj.si; za študente ak1234@student.uni-lj.si). Zaposleni na Rektoratu UL 

imajo podaljšek @uni-lj.si, zaposleni na članici imajo v podaljšku kratico članice, kot npr. 

@mf.uni-lj.si (za članico UL MF). Študenti imajo podaljšek @student.uni-lj.si, vsakega študenta 

pa določa enolična oznaka dveh črk in štirih števk.  

Vsak zaposleni ali študent lahko opravi preizkus veljavnosti svoje identitete na spletni strani 

https://aai.arnes.si/uporabnik, pri čemer kot ime domače organizacije uporabi »Univerza v Ljubljani« ali 

pa »Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta«. 
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Globalni administrator na UL bo v sistem za izvedbo elektronskih volitev SimplyVoting uvozil vse volilne 

sezname, ki jih bodo oz. so jih pripravile članice, ter nastavil pravila za volitve rektorja. Tisti zaposleni in 

študent, ki ima/uporablja več identitet, bo lahko vstopal v sistem SimplyVoting le preko ene, in sicer te, 

ki je navedena v volilnem imeniku. Vsak volilni upravičenec ima po eno identiteto. Kjer je volivec lahko 

v več vlogah, na primer kot zaposleni na več članicah ali kot študent, je v volilni imenik vpisan samo 

enkrat glede na veljavna pravila, ki se ne razlikujejo od pravil v primeru neelektronske izvedbe volitev. 

Volilni imeniki za zaposlene so objavljeni na spletni strani članice oz. rektorata. Študenti pa lahko podatek 

o uvrstitvi na volilni seznam pridobijo pri tajniku članice. 

 

Na članicah so imenovani predstavniki članic - administratorji, katerih naloga je, da v Univerzitetno 

službo za informatiko USI UL sporočijo imena in priimke volilnih upravičencev, za katere se po uskladitvi 

volilnih seznamom izkaže, da imajo pravico voliti in niso vpisani v volilni seznam, ter njihova uporabniška 

imena. Postopek dela administratorjev je opisan v navodilih, ki so navedena v točki 5.  

 

2. Pogoji za uporabo sistema  

Sistem lahko uporabljajo zgolj zaposleni in študenti z enotno univerzitetno identiteto. Na članicah 

pravočasno preverite, ali imajo vsi zaposleni in študenti dodeljeno enotno univerzitetno identiteto ter ali 

jo poznajo in uporabljajo. Vsi vpisani študenti so pred začetkom študijskega leta pridobili to identiteto 

oz. so jo morali za njeno delovanje aktivirati. 

Če so študenti veljavno vpisani v tekoče študijsko leto, a svoje digitalne identitete še niso prevzeli, jo 

lahko prevzamejo na portalu: https://id.uni-lj.si/. 

Na portalu lahko spremenijo svoje geslo, popravijo svoje podatke, ki so povezani z digitalno identiteto 

ali pa uredijo pozabljeno geslo.  

 

Vsi zaposleni in študenti 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 zaposleni 

ali študent ni naveden v volilnem imeniku, čeprav je do tega upravičen, mora imeti možnost kontaktirati 

osebo na članici (administrator na članici), ki to preveri in nemudoma (v času trajanja volitev) sporoči 

njegove ime in priimek ter 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 bodo vse 

spremembe opravljene še pravočasno, da  bo volivec lahko do 16. ure oddal svoj glas, zato volivci opravite svoje glasovanje 

čim prej po odprtju sistema ob 8.00 uri.  

Administrator na članici bo poskrbel tudi za ponastavitev gesla, v kolikor ga zaposleni ali študent pozabi. 

Pri tem sem mora volivec verodostojno identificirati.  

 

3. Pomoč članicam pri izvedbi volitev rektorja 

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 13. 4. 2021 med 8.00 in 16.00.  

 

Vsem volivcem bo med 7. 4. 2021 od 9.00 in 12. 4. 2021 do 15.00 na voljo testni sistem Simply 

Voting, ki bo vsem volivcem omogočal, da opravijo testne volitve na enak način, kot bodo 

potekale veljavne volitve. Namen testnih volitev je omogočiti preskus veljavnosti uporabniškega imena 

in gesla vsakega volivca ter tehnični preskus dostopa in izvedbe volitev. Morebitne težave z volilnim 

imenikom naj volivci sporočijo administratorjem članic. Tehnične težave pri izvedbi naj volivci sporočijo 

na helpdesk@uni-lj.si  
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4. Rokovnik volilnih opravil  

Datum volitev je določen na dan 13. 4. 2021. Sistem za izvedbo volitev bo odprt ta dan od 8.00 do 

16.00 ure.  

V prilogi: Rokovnik volilnih opravil (dopolnjen na seji Senata UL, dne 30. 3. 2021)  

 

5. Navodila za uporabo sistema  

Z informacijami seznanite volivce ter administratorje in volilne odbore, navodila objavite na spletnih 

straneh članic.  

 

Volitve bo mogoče opraviti preko razširjenih brskalnikov osebnih računalnikov, tablic in pametnih 

telefonov. Omogočena je uporaba osebam s posebnimi potrebami.  

 

5.1 Navodila za uporabo in glasovanje na volitvah rektorja   

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 rektorja 

 

6. Volilni odbori na članicah in rektoratu 

Za vse volilne upravičence, ki nimajo zagotovljene računalniške opreme za glasovanje, bo na volišču 

vsake članice in na rektoratu zagotovljen vsaj en računalnik, ki bo v času volitev omogočal oddajo 

volilnega glasu. 

 

Za te primere na dan volitev volilni odbori na voliščih: 

- poskrbijo za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje, 

- odprejo volišča ob v sklepu o razpisu volitev določenem času, 

- skrbijo za red na voliščih, 

- preden nov volivec pristopi k pripravljeni računalniški opremi, preverijo, da se je predhodni 

volivec odjavil iz računalnika in iz sistema SimplyVoting. V primeru, da se predhodni volivec ni 

odjavil, ga odjavijo in zatem omogočijo pristop k računalniku novemu volivcu, 

- za vsakim volivcev razkužijo računalniško opremo. 

 

Volilni odbori o vseh posebnostih sproti obveščajo volilno komisijo za izvedbo volitev rektorja, in sicer 

preko elektronske pošte na naslov volitve@uni-lj.si.  

 

Navodilo, kako naj se za glasovanje organizirajo računalniki, bodo informatiki članic prejeli 

neposredno od Univerzitetne službe za informatiko.  

 

 

    

 

Prof. dr. Matjaž Ambrož 

Predsednik Volilne komisije 
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