Izbirni postopek
Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli višješolski študijski program, za katerega ne bo
sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje.
Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega bo sprejet sklep o
omejitvi vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje in imeli dovolj točk v skladu
z merili za izbiro (glejte Omejitev vpisa in merila za izbiro). Enako velja za programa, navedena na
drugem in tretjem mestu.
V kolikor za študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, ne bo omejitve vpisa, boste
sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje, razen, če bo za vpis vanju prijavljenih preveč
kandidatov, ki so ju navedli na drugem in tretjem mestu. V tem primeru boste izbrani v skladu z
merili, ki so s študijskimi programi določena ob omejitvi vpisa (glejte Omejitev vpisa in merila za
izbiro). V programa na drugem oziroma tretjem mestu se ne morete uvrstiti, če vsa mesta v njih
zasedejo kandidati, ki so ju napisali na prvem mestu.
Na sezname sprejetih se boste uvrstili tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih ima zadnji
uvrščeni glede na število prostih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.
Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 21. julija 2021 (prvi prijavni rok) in do 23.
septembra 2021 (drugi prijavni rok). Višješolska prijavna služba vam bo poslala obvestilo o izidu
izbirnega postopka.
Na sezname sprejetih kandidatov se boste lahko naknadno uvrstili tisti, ki:
 ste srednjo šolo končali v tujini, višje strokovne šole pa niso mogle opraviti postopka
priznavanja izobraževanja do začetka izbirnega postopka v prvem roku,
 ste se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, in sicer, če boste imeli
najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma, če ste se prijavili v
študijski program brez omejitve vpisa.
Ne glede na število točk se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstite kandidati s posebnimi
potrebami, če izpolnjujete splošne pogoje za vpis v študijski program. O tem odloči pristojni organ
višje strokovne šole na podlagi vaše posebne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih morate priložiti
prijavi ali poslati višji strokovni šoli, v prijavi navedeni na prvem mestu, najpozneje do 17. julija 2021,
kasneje pa le, če je po tem roku prišlo do upravičenih razlogov za to.
Višješolska prijavna služba bo tiste, ki se boste naknadno uvrstili, in višje strokovne šole, na katere
boste sprejeti, pisno obvestila o izidu izbirnega postopka.
Zaradi kršitev postopka v zvezi s prijavnim oziroma izbirnim postopkom se kandidat lahko pritoži.
Pritožba se pošlje po pošti ali osebno vloži pri višješolski prijavni službi, in sicer:
 Prvi prijavni rok: višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov do 13.
avgusta 2021, višje strokovne šole odločijo o pritožbah kandidatov in o tem obvestijo
kandidate najkasneje do 20. avgusta 2021.
 Drugi prijavni rok: višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov do 30.
septembra 2021, višje strokovne šole odločijo o pritožbah kandidatov in o tem obvestijo
kandidate najkasneje do 5. oktobra 2021.

