VOLILNA KOMISIJA
Tajne volitve v Študentski zbor

NAVODILA ZA ONLINE TAJNE VOLITVE
1. Volilna komisija na sami seji razglasi ob kateri uri se začnejo volitve. Vsak volivec, torej
poslanec prisoten na seji, lahko odda svoj glas v roku 15 minut od začetka volitev. Po 15
minutah oddaja glasu ni več mogoča, saj se volitve po tem končajo. V primeru, da vam v 15
minutah ni uspelo oddati svojega glasu lahko obvestite Volilno komisijo, da volitve podaljša
za dodatnih 5 minut.
2. Vsak poslanec prisoten na seji Študentskega zbora na kateri potekajo volitve bo ob začetku
volitev na svoj elektronski naslov dobil personalizirano sporočilo (kot je prikazano na spodnji
sliki). Elektronsko sporočilo bo vsebovalo URL, voter ID in password.

3. Svoj glas odda tako, da klikne na URL povezavo, ki ga bo vodila do pričetka glasovanja
(glej spodnjo sliko). Ko želi začeti proces oddaje svojega glasu klikne na START.

4. Za kandidata lahko volivec odda svoj glas tako, da označi za vsakega kandidata ali je ZA ali
je PROTI (kot prikazano na spodnji sliki). Pri več kot enem kandidatu lahko le za enega volivec
označi ZA. V primeru, da odda svoj glas vendar ne označi ZA ali PROTI oziroma se ne opredeli
velja, da je glas oddan vendar ni niti za niti proti ampak se šteje, da je glas neveljaven. Po
označitvi glasu klikne volivec gumb PROCEED.

5. Na drugem koraku se volivcu prikaže njegova izbira oziroma njegov želen glas. Ko je
volivec zadovoljen s svojo izbiro in je izbira pravilna, klikne na gumb SUMBIT THIS VOTE (kot
je prikazano na spodnji sliki)

6. Na čisto zadnjem koraku mora volivec vpisati svoj VOTER ID ter PASSWORD (kot je
prikazano na spodnji sliki), ki ga je prejel v elektronskem sporočilu čisto na začetku skupaj z
URL povezavo (voter ID in password sta na prvi sliki obkrožena z rdečo barvo). Ko obe
informaciji vpiše klikne na gumb CAST BALLOT.

7. Po uspešno oddanem glasu volivec dobi potrdilo o oddanem glasu na svoj elektronski
naslov.
8. Po koncu volitev rezultat samih volitev volivec dobi na svoj elektronski naslov poleg tega,
da tudi Volilna komisija razglasi konec volitev in pove rezultate na sami seji.

