
Med 19. in 21. majem voli svoje zastopstvo 
za naslednji dve leti! Kajti le kdor ne voli, 
nima kaj povedati! 

Več informacij na: wahl.oeh.ac.at

19.–21. MAJA 

NA TVOJI 

VISOKI ŠOLI



Voli svoje študijsko zastopstvo!

Za volitve ÖH dobiš 3 glasovalne lističe. Eden iz-
med njih je za volitve tvojega študijskega zastopst-
va. Na volitvah za svojo študijsko smer voliš posa-
mezne osebe, kar pomeni, da bodo kandidatke in 
kandidati izvoljeni neposredno v zastopstvo tvoje 
študijske smeri. Zastopstvo sestoji iz 3 ali 5 oseb in 
je tvoja neposredna dostopna točka do vseh infor-
macij na tvoji študijski smeri. 

Voli svoje visokošolsko zastopstvo!

Tvoje lokalno visokošolsko zastopstvo zastopa 
interese študentk in študentov v odnosu z 
rektoratom, poslovnim vodstvom, visokošolsko 
organizacijo in ministrstvi. Na teh volitvah voliš 
frakcije in ne posameznih oseb. Na volitvah 
kandidirajo različne frakcije in liste, ki nato glede 
na rezultat volitev pošljejo svoje mandatarke in 
mandatarje v dotična visokošolska zastopstva 
(9–27 mandatov). 

Če npr. študiraš slavisti-
ko na dunajski univerzi, 

voliš med 19. in 21. 
majem svoje študijsko 

zastopstvo za slavistiko 
in tudi visokošolsko 

zastopstvo na ÖH duna-
jske univerze in zvezno 

zastopstvo.



Voli svoje zvezno zastopstvo! 

Zvezno zastopstvo ÖH zastopa interese štu-
dentk in študentov na zvezni – državni ravni v 
odnosu z ministrstvi, pristojnimi za ÖH, ter ost-
alimi interesnimi skupinami, kot so visokošolska 
konferenca, univerzitetna konferenca in konfe-
renca visokih strokovnih šol. Tudi v tem primeru 
voliš eno izmed list oz. frakcij, ki glede na število 
glasov odpošljejo predstavnice/predstavnike v 
zvezno zastopstvo. Na voljo je 55 mandatov. 

Zvezna ÖH trenutno sestoji iz koalicije med 
FEST, FLÖ, GRAS in VSStÖ. Eden izmed uspe-
hov tega izvršnega telesa je bila ponovna upel-
java neposrednih volitev. Kar pomeni, da lahko 
na volitvah ÖH 2015 prvič po 10 letih ponovno 
neposredno voliš svoje zvezno zastopstvo. 

Ne veš, katero študijsko 
zastopstvo je pristojno zate? 

Potem se obrni na svoje lokalno 
študijsko zastopstvo ali nam piši 

na oeffref@oeh.ac.at.



Te med 19. in 21.  majem ni na tvoji 
visoki šoli?  
 
Kako lahko voliš po pošti? 

V primeru, da te v času volitev (19.–21. 
maja) ni na tvoji visoki šoli, lahko zaprosiš 
za volilni listič, ki ga nato oddaš preko 
pošte. 

POZOR: Zaradi zagotavljanja volilne tajnosti lahko preko 
pošte voliš samo svoje visokošolsko in zvezno zastopst-
vo. Svoje študijsko zastopstvo lahko voliš zgolj na licu 
mesta.

 
Kako pridobiš volilni listič? 

Volilni listič lahko naročiš na: wahl.oeh.
ac.at/briefwahl. Upoštevaj, da mora volilni 
listič prispeti do pristojne volilne komisije 
najkasneje do 20. maja do 18. ure, da je 
tvoj glas še veljaven! Volilni listič si se-
veda lahko naročiš tudi v tujino. 



Želiš kandidirati za zastopnico/
zastopnika študentk in študentov? 

Če želiš biti tudi sam (/-a) aktiven (/-vna) 
in bi želel (/-a) kandidirati za svojo študijs-
ko smer, je najbolje, da se zglasiš pri svo-
jem aktualnem študijskem zastopstvu.

Poleg tega moraš upoštevati naslednje: 
vsak kandidat oz. kandidatka mora svojo 
kandidaturo oddati vsaj 7 tednov pred 
prvim volilnim dnem (tj. 19. majem) in 
najkasneje 4 tedne pred zadnjim volilnim 
dnem (tj. 21. majem) pri pristojni volilni 
komisiji preko priporočenega pisma ali 
osebno. 

Poleg tega morajo biti priloženi: potrdilo o 
študiju, potrdilo o nadaljevanju študija ali 
dovoljenje za dostop do izobrazbe. 

Tvoja kandidatura mora 
vsebovati naslednje 
podatke: 
ime in priimek 
letnico rojstva 
naslov
opis študija
matično številko, osebno 
številko 



I

II

III

III

študijsko zastopstvo 
3–5 zastopnic/
zastopnikov

pedagoško visokošolsko 
zastopstvo, zastopstvo 
visokih strokovnih šol, 
univerzitetno zastopstvo 
9–27 zastopnic/
zastopnikov

oblikujejo izvršno telo 
zasedejo referate 

Zagotovo:
socialni referat 
gospodarski referat 
referat za politiko 
izobraževanja 

odbori

zvezno zastopstvo ÖH 
55 zastopnic/zastopnikov 

oblikujejo izvršno telo 
zasedejo referate (trenutno 
11) 
npr.: izobraževalna politika, 
socialni referat, gospodarski 
referat

seje zveznega zastopstva 
kot najvišjega gremija 
6 odborov za politiko 
izobraževanja, enakopravno 
obravnavanje, mednarodne 
odnose, posebne projekte, 
socialo, gospodarstvo 

zvezno zastopstvo ÖH

pedagoška visoka šola

visoka strokovna šola

univerza

zasebna univerza

Študentje in študentke 
volijo 

Vsi študentje in študentke dobijo minimalno 
3 glasovalne lističe, za vsako stopnjo 

zastopstva po enega. 

Izjema so volitve po 
pošti, kjer prejmeš zgolj 2 
glasovalna lističa. 



Politika, ki učinkuje 

Poleg številnih podpornih dejavnosti 
neposredno na tvoji visoki šoli je ÖH aktivna 
tudi na področju politike izobraževanja. V 
pogajanjih z različnimi ministrstvi rešuje 
manjše in večje probleme visokih šol in 
študirajočih. ÖH ima cilj, da vse študentke 
in študentje dobijo enake pravice, ne glede 
na to iz katere države prihajajo ali katerega 
spola so. ÖH se zavzema za visoko šolo, na 
kateri se vsi ljudje počutijo dobrodošle.

Začenši s svetovanjem za maturantke 
in maturante ob začetku študija preko 
oblikovanja kurikuluma do zaključka študija 
– brez ÖH ne bi bilo glasu študentk in 
študentov v študijskih komisijah, kolegijih 
FH, senatih ali na visokošolskih konferencah 
ter v svetovalnem gremiju ministerstva. 
Poskušamo torej aktivno izboljšati vsakdanjik 
študentov in študentk. 

Storitve, ki so v pomoč

Številne storitve ÖH pomagajo tebi in tvojim 
študijskim kolegom in kolegicam  skozi ob-
dobje študija. Zagotovljeni so: zavarovanje 
za vse študirajoče, tutorstvo za brucke in 
bruce, boni za menze, preveritev pogodb, 
kompetentna svetovanja o študijskih smereh 
in študentskem življenju, podpora pri pravnih 
zadevah, finančna pomoč preko socialnega 
fonda ÖH, študentski mediji, močan partner 
v odnosu z ministrstvom in javnostjo. Vsega 
naštetega ne bi bilo brez ÖH. 

KKaj zate dela ÖH?
ÖH spremlja študentke 
in študente skozi 
celotno obdobje študija. 
V vseh 3 zastopstvih 
je v aktivnostih ÖH 
angažiranih preko 1000 
študirajočih, ki zastopajo 
interese študentk in 
študentov. Že samo na 
zveznem zastopstvu ÖH 
dela 86 prostovoljk in 
prostovoljcev. 



ker so kompetentna svetovanja 
in storitve možne zgolj preko 
močne ÖH

ker vsak glas šteje in lahko ÖH 
tako še močneje zastopa tvoje 
interese 

ker ÖH brezpogojno stoji ob 
strani študentkam in študentom 

ker bo študentom in 
študentkam prijazna politika 
visokih šol izpeljana, zgolj 
če se ÖH še naprej bori za 
pravice študirajočih 

ker zgolj kdor ne voli, nima kaj 
povedati

Volilno upravičeni (-/e) so vsi redni in izredni študentje in študentke, ki so vpisani (/-e) 
do 31. marca in so vplačali (/-e) prispevek ÖH in morebitne študijske pristojbine svoje 

visokošolske ustanove. Več informacij na: wahl.oeh.ac.at

5 razlogov, da greš 
na volitve ÖH:

1

2

3

4

5


