
 
SPLOŠNA MATURA 2022 

 
 

Izvleček koledarja splošne mature 2022 
Objavljen tudi na: http://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/ 

 
30. september 2021 Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo na izbrani gimnaziji opravljati 

praktični del izpita 
30. september 2021 Rok za oddajo predlogov novih naslovov seminarskih nalog 
5. november 2021 Rok za oddajo prijave za opravljanje seminarske naloge 
15. november 2021 Rok za oddajo predprijav k splošni maturi 2022 

Rok za oddajo predprijav k posameznemu predmetu SM 2022 
Rok za oddajo vloge za kandidate KPP (z dokumentacijo)  

3. januar 2022 Učitelj določi rok za prvo konzultacijo (dispozicija naloge) 
1. marec 2022 Učitelj določi rok za drugo konzultacijo (delovni osnutek naloge) 
8. marec 2022 Predmaturitetni preizkus iz slovenščine – izpitna pola 1 
29. marec 2022 Rok za prijavo k splošni maturi 2022 – spomladanski rok 

Rok za prijavo k posameznemu predmetu SM 2022 – spomladanski rok 
14. april 2022 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita 
4. maj 2022 Pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 1 
16. maj 2022 Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita 
28. maj 2022 Pisni izpit iz angleščine 
30. maj 2022 Pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 2 
31. maj 2022 Pisni izpit iz psihologije 
1. junij 2022 Pisni izpit iz fizike 
3. junij 2022 Pisni izpit iz elektrotehnike in računalništva 
4. junij 2022 Pisni izpit iz matematike 
8. junij 2022 Pisni izpit iz zgodovine 
15. junij 2022 Pisni izpit iz biologije 
4. in 11. junij 2022 Ustni izpiti (rezervna datuma) 
13.–22. junij 2022 Ustni izpiti 
11. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
11.–13. julij 2022 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 
12. julij 2022 Rok za prijavo k splošni maturi 2022 – jesenski rok 

Rok za prijavo k posameznemu predmetu SM 2022 – jesenski rok 
20. avgust 2022 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita 
24. avgust 2022 Začetek pisnih izpitov jesenskega roka splošne mature (individualni razpored) 
24. avg.–3. sept. 2022 Ustni izpiti 
2. september 2022 Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita 
16. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
16.–19. sept. 2022 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

 
 
ŠMK SM Vegova 
Ljubljana, september 2021 


