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Pogoji za vključitev v program 

 
V program se lahko vključijo kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. 

 

 

Potek šolanja 

 

IZOBRAŽEVANJE S PREDAVANJI 

 
Šolanje traja dve leti. Organizirano je v popoldanskem času med 16.10 in 21.05 in ob sobotah med 8.00 in 

14.00. Pouk izvajamo v učilnicah in laboratorijih SERŠ.  

 

SAMOSTOJNO IZOBRAŽEVANJE 

 
Šolanje traja štiri leta. Kandidati obiskujejo konzultacije (5 za posamezen predmet) in opravljajo izpite. 

Obvezne vaje pri strokovnih predmetih opravijo skupaj z rednimi dijaki. 

 

Šolanje po tem programu zagotavlja nivo znanj za opravljanje splošne mature in s tem možnost nadaljevanja 

študija na univerzitetnih programih. 

 

 

Pogoji za zaključek šolanja in pridobitev izobrazbe 

 
Pogoj za pridobitev izobrazbe so opravljene vse obveznosti po programu, kar pomeni: 

 pozitivne ocene pri vseh predmetih po predmetniku, 

 uspešno opravljena splošna matura. 

 

 
Predmetnik 

 
Oznaka 

Programske 

enote 

Skupno 

število ur 

Število ur predavanj + 

skupinske konzultacije 

A    

SLO Slovenščina 560 80+5* 

MAT Matematika 560 80+5* 

TJ 1 Prvi tuji jezik 420 80+5* 

TJ 2 Drugi tuji jezik 420 5* + izpit 

ŠVZ Športna vzgoja 420 oproščen 

ZGO Zgodovina  210 40+5* 

GEO Geografija  140 40+5* 

BIO Biologija 140 5* + izpit 

KEM Kemija  140 5* + izpit 

FIZ Fizika  280 60+5* 

PSI Psihologija 70 5* + izpit 

SOC Sociologija 70 30+5* 

GLA/LIK Glasba / Likovnost 70 5* + izpit 

INF Informatika  105 5* + izpit 

SKUPAJ   3605 475 

B    

RAČ 

ELE 

Računalništvo / 

Elektrotehnika ** 

280 60+5* 

LAV Laboratorijske vaje 210 40+5*  

RSM 

ELK 

Računalniški sistemi in omrežja / 

Elektronika** 

210 5* + izpit 

SKUPAJ  700 115 

C    

 Obvezne izbirne vsebine 300 potrdila 
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SPLOŠNA MATURA 

- pisni in ustni izpit iz slovenščine 

- pisni in ustni izpit iz matematike 

- pisni in ustni izpit iz tujega jezika 
- izbirni predmet 

- izbirni predmet 

 

* skupinske konzultacije – objavljene v urniku 

**kandidati lahko izberejo smer elektrotehnika, če jo izvajamo pri rednih dijakih 

 
Predavanja bodo organizirana samo od zadostnem številu kandidatov. V nasprotnem primeru se bodo kandidati 

izobraževali samostojno. 

 

 

Plačilni pogoji 

 
Glej poglavje vpis. 


