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KOLEDAR SPLOŠNE MATURE za šolsko leto 2021/ 2022 

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 

 
 DAN DATUM VSEBINA 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

E 

R 

petek 5.11.2021  rok za oddajo prijave za opravljanje seminarske naloge 

ponedeljek 8.11.2021  potrditev naslovov seminarskih nalog in mentorjev 

 8.11.2021 – 

23.11.2021  

 kandidat sme spremeniti naslov seminarske naloge in 

zamenjati mentorja 

ponedeljek 15.11.2021  rok za oddajo predprijav k splošni maturi 2022 

 rok za oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne 

mature 

 rok za oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s 

posebnimi potrebami (KPP) na splošni maturi 2022 

ponedeljek 22.11.2021  potrditev sprememb naslovov in zamenjavo mentorjev 

J 

A 

N 

U 

A 

R 

ponedeljek 3.1.2022   učitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti prvi 

posvet oz. predložiti dispozicijo seminarske naloge  

petek 27.1.2022  objava seznama ustnih vprašanj za matematiko na SM 

2022 

M 

A 

R 

E 

C 

torek 1.3.2022   učitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti 

drugi posvet oz. predložiti delovni osnutek seminarske 

naloge  

petek 11.3.2022  predmaturitetno preverjanje- ANGLEŠČINA 

torek 29.3.2022  rok za prijavo na spomladanski rok splošne mature 2022 

 rok za prijavo k opravljanju posameznega izpita splošne 

mature v spomladanskem roku splošne mature 2022 

 rok za plačilo opravljanja maturitetnih izpitov v 

spomladanskem roku splošne mature 2022 za kandidate 

brez statusa 

A 

P 

R 

I 

L 

četrtek 14.4.2022  zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, poročil o 

laboratorijskih vajah ter gradiva o strokovni ekskurziji 

četrtek 28.4.2022  rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti 



 

M 

A 

J 

sreda 4.5.2022  slovenščina- izpitna pola 1 (esej) 

ponedeljek 16.5.2022  seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita v spomladanskem roku splošne 

mature na spletni strani http://matura.ric.si ali pri tajniku 

ŠMK SM 

sreda 18.5.2022  zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov 

četrtek 19.5.2022  zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk 

pri praktičnem delu maturitetnega izpita  

torek 24.5.2022  rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje splošne mature in posameznega izpita splošne 

mature v spomladanskem roku splošne mature 2022 

 rok za pisno odjavo od spomladanskega roka splošne 

mature 2022 

sobota 28.5.2022  angleščina 

ponedeljek 30.5.2022  slovenščina- izpitna pola 2 

torek 31.5.2022  psihologija, sociologija 

J 

U 

N 

I 

J 

sreda 1.6.2022  fizika 

petek 3.6.2022  mehanika, elektrotehnika, računalništvo 

sobota 4.6.2022  matematika 

torek 7.6.2022  nemščina 

sreda 8.6.2022  zgodovina 

petek 10.6.2022  kemija 

ponedeljek 13.6.2022  ustni izpiti 

torek 14.6.2022  ustni izpiti 

sreda 15.6.2022  biologija 

 ustni izpiti 

četrtek 16.6.2022  ustni izpiti 

petek 17.6.2022  ustni izpiti 

sobota 18.6.2022  ustni izpiti 

ponedeljek 20.6.2022  ustni izpiti 

torek 21.6.2022  ustni izpiti 

sreda 22.6.2022  ustni izpiti 

J 

U 

L 

I 

J 

ponedeljek 11.7.2022  seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na 

šoli 

 objava rezultatov splošne mature na spletni strani RICa 

http://matura.ric.si, kjer imajo kandidati možnost 

vpogleda v svoje rezultate s šifro 

 začetek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo 

torek 12.7.2022  rok za prijavo na jesenski rok splošne mature 2022  

 rok za prijavo k opravljanju posameznega izpita splošne 

mature v jesenskem roku splošne mature 2022 

 rok za plačilo opravljanja maturitetnih izpitov v jesenskem 

roku splošne mature 2022 za kandidate brez statusa 

sreda 13.7.2022  zaključek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo 

četrtek 14.7.2022  

 

 rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna 

izpitne ocene  

http://matura.ric.si/
http://matura.ric.si/


JESENSKI IZPITNI ROK 

 
A 

V 

G 

U 

S 

T 

nedelja 14.8.2022  zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov 

petek 19.8.2022  e- pošiljanje individualnega razporeda za opravljanje 

pisnih izpitov splošne mature v jesenskem roku  

sobota 21.8.2022  rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje splošne mature in posameznega izpita 

splošne mature v jesenskem roku splošne mature 2022 

 rok za pisno odjavo od jesenskega roka splošne mature 

2022 

 rok za oddajo seminarskih nalog, poročil o 

laboratorijskih vajah ter gradiva o strokovni ekskurziji 

sreda 24.8.2022  slovenščina 

 ustni izpiti 

četrtek 25.8.2022  matematika 

 ustni izpiti 

petek 26.8.2022  tuji jeziki in izbirni predmeti* 

 ustni izpiti 

sobota 27.8.2022  tuji jeziki in izbirni predmeti* 

 ustni izpiti 

ponedeljek 29.8.2022  tuji jeziki in izbirni predmeti* 

 ustni izpiti 

torek 30.8.2022  tuji jeziki in izbirni predmeti* 

 ustni izpiti 

sreda 31.8.2022  ustni izpiti 

S 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

E 

R 

četrtek 1.9.2022  ustni izpiti 

petek 2.9.2022  ustni izpiti 

 seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 

maturitetnega izpita v jesenskem roku splošne mature 

2022 na spletni strani http://matura.ric.si ali pri tajniku 

ŠMK SM 

sobota 3.9.2022  ustni izpiti 

ponedeljek 5.9.2022  zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk 

pri praktičnem delu maturitetnega izpita v jesenskem 

roku 

petek 16.9.2022  seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku 

splošne mature 2022 

 objava rezultatov splošne mature na spletni strani RICa, 

http://matura.ric.si, kjer imajo kandidati možnost 

vpogleda v svoje rezultate s šifro 

 začetek e- vpogledov v izpitno dokumentacijo  

ponedeljek 19.9.2022  zaključek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo 

torek 20.9.2022  rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna 

izpitne ocene 

 

 

Tajnica ŠMK        Predsednik ŠMK 

Darja Marjanović, prof.                        Boris Plut, univ.dipl.inž. 

http://matura.ric.si/
http://matura.ric.si/

