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Datumi pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oziroma izpitnih nastopov v 
posameznem izpitnem roku splošne mature 2022 

 
 
30. september 2021 (Če) Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na 

izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita. 
15. november 2021 (Po)  Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi 

potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski 
izpitni rok splošne mature 2022.  

 

Spomladanski izpitni rok 2022 
15. november 2021 (Po) Rok za oddajo predprijave  
29. marec 2022 (To)  Zadnji rok za prijavo 
14. april 2022 (Če) Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za 

praktični del izpita na šoli 
28. april 2022 (Če)  Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o  

splošni maturi) 
09. - 19. maja 2022   Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu 
16. maj 2022 (Po)   Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita 
18. maj 2022 (Sr)  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov 
19. maj 2022 (Če)  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita 

splošne mature  
24. maj 2022 (To)  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo  
Pisni izpiti 
04. maj 2022 (Sr)  Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) I. del 
    (Izpitna pola 1 – esej)  
12. maj 2022 (Če)        Glasbeni stavek – Izpitna pola A 
28. maj 2022 (So)  Angleščina  
30. maj 2022 (Po)  Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) II. del 
    (Izpitna pola 2)  
31. maj 2022 (To)                  Filozofija, psihologija in sociologija 
01. junij 2022 (Sr)  Fizika   
02. junij 2022 (Če) Geografija  
03. junij 2022 (Pe) Ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, 

elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, materiali ter zgodovina in 
teorija gledališča in filma  

04. junij 2022 (So) Matematika 
06. junij 2022 (Po)   Umetnostna zgodovina  
07. junij 2022 (To)   Nemščina, francoščina* 
08. junij 2022 (Sr)   Zgodovina  
09. junij 2022 (Če)  Ruščina, latinščina, grščina 
10. junij 2022 (Pe) Kemija  
13. junij 2022 (Po) Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v  

Prekmurju, v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v 
Slovenski Istri),  

    Informatika, francoščina* 
14. junij 2022 (To)  Španščina, francoščina* 
15. junij 2022 (Sr)   Biologija 
*Op: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2022 na šoli. 
Ustni izpiti**   Od 13. do vključno 22. 06. 2022 
**Op: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature šola lahko le izjemoma organizira 
ustne izpite 04. junija in 11. junija 2022.  
11. julij 2022 (Po)  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*** 
 Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne 

ocene*** 
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Jesenski izpitni rok 2022  
12. julij 2022 (To)  Zadnji rok za prijavo 
14. avgust 2022 (Ne)   Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov 
20. avgust 2022 (So)  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo  

Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli 
Pisni izpiti  
24. avgust 2022 (Sr)   Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) 
25. avgust 2022 (Če)  Matematika  
26. avgust 2022 (Pe)  Tuji jeziki in izbirni predmeti* 
27. avgust 2022 (So)   Tuji jeziki in izbirni predmeti*   
29. avgust 2022 (Po)  Tuji jeziki in izbirni predmeti* 
30. avgust 2022 (To)  Tuji jeziki in izbirni predmeti* 
31. avgust 2022 (Sr)   Glasbeni stavek – Izpitna pola A 
*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli. 
31. 08 – 01. 09 2022   Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu 
02. september 2022 (Pe) Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita 
05. september 2022 (Po)  Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita 

splošne mature 
Ustni izpiti   Od 24. avgusta do vključno 03. septembra 2022 
16. september 2022 (Pe) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*** 
 Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne 

ocene*** 
 

Drugi datumi 
05. oktober 2021 (To) Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2023: 
 angleščina, nemščina, ruščina 
01. februar 2022 (To) Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2023: glasba, italijanščina 

kot materinščino, italijanščina kot tuji jezik in kot drugi jezik na 
narodno mešanem območju Slovenske Istre, latinščina, madžarščina 
kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), 
madžarščina kot materinščino, slovenščino, slovenščino kot drugi 
jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina kot 
drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno 
mešanem območju Slovenske Istre), španščina ter teorija in 
zgodovino drame in gledališče 

 Zadnji rok za vložitev pisnega zahtevka kandidata za vračilo izpitne 
dokumentacije kandidatu splošne mature 2021 na Ric*** 

 
***Op: Dokončni datumi e-vpogledov, e-ugovorov in vračila izpitne dokumentacije bodo objavljeni 
naknadno.  
 
      Dr. Marina Tavčar Krajnc    
      predsednica DKSM 

      1 
V skladu s 30. členom Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07- UPB) in 28. členom Pravilnika o splošni  maturi (Ur. l. RS, št. 29/08 in 
40/11) datume pisnih izpitov, datume izpitnih nastopov, obdobje ustnih izpitov in obdobje vpogledov v izpitno dokumentacijo 
določi Državna komisija za splošno maturo v rokih, določenih s šolskim koledarjem. Podrobnejšo razporeditev ustnih izpitov in 
praktičnega dela izpita določi šolska maturitetna komisija. Izpiti so lahko tudi ob sobotah. Roki, ki so določeni z zakonom ali 
pravilnikom in se iztečejo na nedeljo ali praznik, se samodejno prenesejo na prvi delovni dan (101. člen ZUP). Kandidati, ki med 
organiziranim zbiranjem na šoli ne oddajo dokumentacije osebno, jo lahko naslovijo na šolo priporočeno do izteka določenega 
roka.  


