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Beležke



September 2021September 2021
Splošna matura

1 sreda
Začetek pouka
Ravnatelj imenuje člane ŠMK SM za šolsko leto 2021/22.
Začetek zbiranja predlogov novih naslovov nalog na šoli (za šolsko leto 2021/22).  
Ric omogoči vnos novih naslovov nalog v uporabniški program na eRicu. 
Učitelj pripravi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita na šoli (GEO, ZGO, UZG, EKN, BIO, KEM, FIZ, MEH)  
in z njim seznani kandidate. 
Pri GEO, ZGO, UZG in EKN se kandidati prijavijo k opravljanju praktičnega dela izpita;  
učitelj izroči tajniku ŠMK SM seznam prijavljenih kandidatov in izvedbeni načrt (za šolsko leto 2021/22).

2 četrtek 

3 petek
Zadnji rok, do katerega učitelj pripravi izvedbeni načrt vaj in z njim seznani kandidate.

4 sobota

5 nedelja

6 ponedeljek
ŠMK SM pregleda in potrdi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) pri  
posameznem učitelju in prijave kandidatov. Tajnik ŠMK SM oboje objavi na šolski oglasni deski.

7 torek
Začetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz geografije.
Začetek izvajanja strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodovine. 
Začetek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma.

8 sreda

9 četrtek

10 petek

11 sobota

12 nedelja

13 ponedeljek

14 torek

15 sreda

16 četrtek

17 petek

18 sobota

19 nedelja

20 ponedeljek
Šole pošljejo Ricu podatke o ŠMK SM za šolsko leto 2021/22 prek uporabniškega programa na eRicu.

21 torek

22 sreda

23 četrtek

24 petek

25 sobota

26 nedelja

27 ponedeljek



Beležke



September 2021September 2021

28 torek

29 sreda

30 četrtek
Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati  
praktični del izpita, pri tajniku ŠMK SM.

Opomba: 

Stalni katalog naslovov je objavljen na spletni strani: www.ric.si.

Splošna matura



Beležke



Oktober 2021Oktober 2021
Splošna matura

1 petek
ŠMK SM pošlje Ricu predlog novih naslovov nalog prek uporabniškega programa na eRicu.

2 sobota

3 nedelja

4 ponedeljek

5 torek
Objava tematskih sklopov za splošno maturo (ANG, NEM, RUŠ) v skladu z MIK 2023  
na spletni strani: www.ric.si.

6 sreda

7 četrtek

8 petek

9 sobota

10 nedelja

11 ponedeljek

12 torek

13 sreda

14 četrtek

15 petek
Objava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, posnetkov za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe  
s spomladanskega izpitnega roka 2021 na spletni strani: www.ric.si.

16 sobota

17 nedelja

18 ponedeljek
Objava novih naslovov nalog v stalnem katalogu naslovov.

19 torek

20 sreda

21 četrtek

22 petek

23 sobota

24 nedelja

25 ponedeljek
Jesenske počitnice

26 torek
Jesenske počitnice

27 sreda
Jesenske počitnice

28 četrtek
Jesenske počitnice

29 petek
Jesenske počitnice

30 sobota



Beležke



Oktober 2021Oktober 2021
Splošna matura

31 nedelja
Praznik – dan reformacije
Zadnji rok za objavo sestave ŠMK SM na šoli.



Beležke



November 2021November 2021
Splošna matura

1 ponedeljek
Praznik – dan spomina na mrtve

2 torek

3 sreda

4 četrtek
Objava vzorcev izpitnih kompletov s posnetki za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe za neobvezni  
del PMP na eRicu (za izpitno polo 1 – esej iz slovenščine bo objavljena le naslovnica).  
Prevodi bodo objavljeni v začetku januarja.

5 petek
Rok, do katerega kandidat odda učitelju prijavo za opravljanje naloge na šoli.  
Učitelj seznam vseh prijavljenih predloži tajniku ŠMK SM.

6 sobota

7 nedelja

8 ponedeljek
ŠMK SM se seznani s predlogi naslovov nalog in potrdi učitelje, ki spremljajo izdelavo nalog. 
Začetek roka, ko kandidat še lahko spremeni naslov naloge. 

9 torek

10 sreda

11 četrtek

12 petek
Rok za objavo cene maturitetnega izpita pri splošni maturi 2022 na spletni strani: www.ric.si.

13 sobota

14 nedelja

15 ponedeljek
Rok za oddajo: 
– predprijave k splošni maturi,
– predprijave k posameznemu izpitu splošne mature,
– prilog k predprijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli,
– vloge za uveljavljanje pravic KPP na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2022,  

na podlagi odločbe o usmeritvi. Vloga se odda na šoli.

16 torek

17 sreda

18 četrtek
Šole pošljejo Ricu predprijave k splošni maturi v e-obliki in fotokopije prilog k predprijavam  
na predmet glasba.
Zaključek vnosa kandidatov z odločbo o usmeritvi v uporabniški program za prijavo KPP.

19 petek

20 sobota

21 nedelja

22 ponedeljek
ŠMK SM potrdi spremembe naslovov nalog in učiteljev, ki spremljajo izdelavo nalog.

23 torek

24 sreda

25 četrtek

26 petek
Objava Letno poročilo – splošna matura 2021 na spletni strani: www.ric.si.



Beležke



Splošna matura
November 2021November 2021

27 sobota

28 nedelja

29 ponedeljek

30 torek
Rok, do katerega ŠMK SM objavi Koledar splošne mature na šolski oglasni deski in na svoji spletni strani.



Beležke



December 2021December 2021
Splošna matura

1 sreda

2 četrtek

3 petek

4 sobota

5 nedelja

6 ponedeljek

7 torek

8 sreda

9 četrtek

10 petek

11 sobota

12 nedelja

13 ponedeljek

14 torek

15 sreda

16 četrtek
Zadnji rok, do katerega učitelj predloži kandidatu izbrane članke za izvedbo praktičnega dela pri ekonomiji.

17 petek

18 sobota

19 nedelja

20 ponedeljek

21 torek

22 sreda

23 četrtek

24 petek

25 sobota
Praznik – božič

26 nedelja
Praznik – dan samostojnosti in enotnosti

27 ponedeljek
Novoletne počitnice

28 torek
Novoletne počitnice

29 sreda
Novoletne počitnice

30 četrtek
Novoletne počitnice

31 petek
Novoletne počitnice



Beležke



Januar 2022Januar 2022
Splošna matura

1 sobota
Praznik – novo leto

2 nedelja
Praznik – novo leto

3 ponedeljek
Učitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti prvi posvet oziroma predložiti dispozicijo naloge.

4 torek

5 sreda

6 četrtek
Začetek zbiranja prijav za posvete s predsedniki in tajniki ŠMK prek uporabniškega programa na eRicu.

7 petek

8 sobota

9 nedelja

10 ponedeljek

11 torek

12 sreda

13 četrtek

14 petek
Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja

15 sobota

16 nedelja

17 ponedeljek

18 torek

19 sreda

20 četrtek

21 petek

22 sobota

23 nedelja

24 ponedeljek

25 torek

26 sreda
Dostava gradiva za PMP na šole.

27 četrtek
Objava seznama ustnih vprašanj za matematiko na SM 2022 na spletni strani Rica (www.ric.si).

28 petek

29 sobota

30 nedelja

31 ponedeljek
Zadnji rok, do katerega lahko ŠMK SM iz utemeljenih razlogov zaprosi DK SM  
za naknadno potrditev naslova naloge.



Beležke



Februar 2022Februar 2022
Splošna matura

1 torek
Začetek opravljanja pisne naloge pri praktičnem delu izpita iz zgodovine na šoli.
Objava tematskih sklopov za splošno maturo, v skladu z MIK 2023, na spletni strani: www.ric.si.

2 sreda

3 četrtek

4 petek

5 sobota

6 nedelja

7 ponedeljek
Pouka prost dan

8 torek
Praznik – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

9 sreda

10 četrtek

11 petek
Informativni dan

12 sobota
Informativni dan

13 nedelja

14 ponedeljek

15 torek

16 sreda

17 četrtek

18 petek

19 sobota

20 nedelja

21 ponedeljek
Zimske počitnice – Gorenjska, Goriška, Notranjsko-Kraška, Obalno-Kraška in  
Osrednjeslovenska regija, Zasavje in jugovzhodna Slovenija (občina Kočevje)

22 torek
Zimske počitnice

23 sreda
Zimske počitnice

24 četrtek
Zimske počitnice

25 petek
Zimske počitnice

26 sobota

27 nedelja

28 ponedeljek
Zimske počitnice – jugovzhodna Slovenija (razen občine Kočevje), Koroška,  
Podravska, Pomurska, Savinjska in Spodnjeposavska statistična regija



Beležke



Marec 2022Marec 2022
Splošna matura

1 torek
Pustni torek 
Zimske počitnice
Začetek opravljanja pisnih delov A in B pri praktičnem delu izpita iz ekonomije na šoli.
Učitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti drugi posvet oziroma predložiti delovni osnutek naloge.

2 sreda
Zimske počitnice

3 četrtek
Zimske počitnice

4 petek
Zimske počitnice

5 sobota

6 nedelja

7 ponedeljek

8 torek
PMP: SLOVENŠČINA, Izpitna pola 1 – esej. Objava IP 1 na eRicu ob 9. uri.

9 sreda
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK – Maribor.

10 četrtek
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK – Ljubljana.

11 petek

12 sobota

13 nedelja

14 ponedeljek
PMP – Ric objavi moderirana Navodila za ocenjevanje slovenščine, Izpitna pola 1 – esej  
na eRicu po 12. uri.

15 torek

16 sreda

17 četrtek

18 petek

19 sobota

20 nedelja

21 ponedeljek

22 torek

23 sreda

24 četrtek

25 petek

26 sobota

27 nedelja

28 ponedeljek



Beležke



Marec 2022Marec 2022
Splošna matura

29 torek
Rok za: 
– prijavo k splošni maturi,
– prijavo k posameznemu izpitu splošne mature,
– oddajo prilog k prijavi na izpit iz glasbe na srednji glasbeni šoli.
Zadnji rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe o usmeritvi, v skladu z 2. odstavkom 4. člena  
Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, na spomladanskem izpitnem roku.  
Vloga se odda na šoli.

30 sreda

31 četrtek
 



Beležke



April 2022April 2022
Splošna matura

1 petek
DK SM imenuje zunanje člane ŠMK SM.
ŠMK SM imenuje šolske izpitne komisije.
Šole pošljejo Ricu:
– prijave kandidatov k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature v e-obliki,
– fotokopije prilog k prijavi na izpit iz glasbe s priporočeno pošto,
– vloge KPP v e-obliki,
– podatke o zahtevanem številu kompletov ustnih vprašanj prek spletnega uporabniškega programa na eRicu.

2 sobota

3 nedelja

4 ponedeljek

5 torek
Ric pošlje šolam v preverjanje računalniški izpis prijav po e-pošti.

6 sreda

7 četrtek
Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz geografije.
Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodovine.

8 petek
Rok za javljanje popravkov na računalniškem izpisu prijav Ricu.

9 sobota

10 nedelja

11 ponedeljek
Objava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, posnetkov za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe  
z jesenskega izpitnega roka 2021 na spletni strani Rica (www.ric.si).

12 torek

13 sreda

14 četrtek
Rok za oddajo nalog in poročil o laboratorijskih vajah učitelju na šoli.
Zadnji rok za oddajo pisnega gradiva o strokovni ekskurziji (referat in poročilo ali delovni list) učitelju in za  
opravljanje pisne naloge pri praktičnem delu izpita iz zgodovine na šoli. 
Zadnji rok za oddajo poročila o vajah in strokovni ekskurziji pri praktičnem delu izpita iz geografije učitelju na šoli.
Zaključek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma oziroma zadnji rok za oddajo poročila o praktičnem delu  
izpita iz umetnostne zgodovine učitelju na šoli.
Zadnji rok za opravljanje pisnih delov A in B pri praktičnem delu izpita iz ekonomije na šoli.
Ric pošlje šolam seznam neplačnikov na spomladanskem izpitnem roku splošne mature.
Ric objavi seznam zasedenosti zunanjih ocenjevalcev v spomladanskem izpitnem roku na eRicu.

15 petek
Zadnji rok, do katerega Ric obvesti šole o datumu pisanja maturitetnega izpita iz francoščine.

16 sobota

17 nedelja
Praznik – velika noč

18 ponedeljek
Praznik – velikonočni ponedeljek

19 torek

20 sreda
Dostava izpitnega gradiva (esejev in šifer) šolam med 10. in 12. uro. Šola potrdi Ricu prevzem gradiva.  
Sprejemanje reklamacij. Objava naslovnic izpitnih pol na eRicu (za SLM, ITM, MAM).
Dostava fototek za likovno teorijo na šole.

21 četrtek

22 petek



Beležke



April 2022April 2022
Splošna matura

23 sobota

24 nedelja

25 ponedeljek

26 torek

27 sreda
Praznik – dan boja proti okupatorju

28 četrtek
Prvomajske počitnice
Rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na  
visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o splošni maturi).

29 petek
Prvomajske počitnice

30 sobota



Beležke



Maj 2022Maj 2022
Splošna matura

1 nedelja
Praznik – praznik dela

2 ponedeljek
Praznik – praznik dela

3 torek

4 sreda
SLOVENŠČINA (ali ITALIJANŠČINA ali MADŽARŠČINA), I. del (Izpitna pola 1 – esej)
Dostava gradiva za izpitni nastop pri predmetih glasba in sodobni ples šolam.
Dostava Izpitne pole A – glasbeni stavek in objava naslovnice Izpitne pole A iz predmeta glasba na eRicu.

5 četrtek
Rok za javljanje sprememb izbirnih predmetov in ravni zahtevnosti Ricu zaradi omejitve vpisa na  
visokošolskih zavodih.

6 petek

7 sobota

8 nedelja

9 ponedeljek
Začetek izpitnih nastopov iz predmetov glasba (petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba, balet)  
in odrske stvaritve (sodobni ples) na spomladanskem izpitnem roku splošne mature.
Tajnik ŠMK SM natisne podatke o izmenjavi zunanjih nadzornih učiteljev v programu za podporo SM  
in jih izroči ravnatelju šole.

10 torek
Rok, do katerega učitelj izroči tajniku ŠMK SM seznam kandidatov s številom doseženih točk pri  
praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku.

11 sreda

12 četrtek
GLASBA – Izpitna pola A
Rok za elektronsko oddajo točk kandidatov pri praktičnem delu izpita splošne mature na Ric.

13 petek

14 sobota

15 nedelja

16 ponedeljek
Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature  
v spomladanskem izpitnem roku, na spletni strani: http://matura.ric.si ali v šoli pri tajniku ŠMK SM.

17 torek

18 sreda
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.

19 četrtek
Zaključek izpitnih nastopov v spomladanskem izpitnem roku. 
Zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature  
v spomladanskem izpitnem roku na šoli.

20 petek
Zadnji rok, do katerega šole pošljejo Ricu naknadne prijave iz opravičljivih razlogov v e-obliki.

21 sobota

22 nedelja

23



Beležke



Maj 2022Maj 2022
Splošna matura

24 torek
Rok za:
– predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature, 
– posameznega izpita splošne mature ter
– pisno odjavo od spomladanskega izpitnega roka splošne mature na šoli.
Dostava izpitnega gradiva šolam med 10. in 12. uro. Šola potrdi Ricu prevzem gradiva.  
Sprejemanje reklamacij. 
Objava naslovnic izpitnih pol na eRicu (razen za IP 1 SLM, ITM, MAM in GLA-A).

25 sreda

26 četrtek
Rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature  
in posameznega izpita splošne mature.

27 petek
Šole pošljejo Ricu odjave kandidatov od spomladanskega izpitnega roka v e-obliki.

28 sobota
Začetek SM v spomladanskem izpitnem roku
ANGLEŠČINA

29 nedelja

30 ponedeljek
SLOVENŠČINA (ali ITALIJANŠČINA ali MADŽARŠČINA), II. del (Izpitna pola 2) 
Šole vrnejo Ricu šifre kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k izpitu  
v spomladanskem izpitnem roku.
Rok za oddajo doseženih točk kandidatov pri praktičnem delu izpita splošne mature po ugovorih na šoli  
(fotokopije poročil s priporočeno pošto), ocen 3. in 4. letnika ter popravkov prijav v e-obliki na Ric.

31 torek
FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA



Beležke



Junij 2022Junij 2022
Splošna matura

1 sreda
FIZIKA

2 četrtek
GEOGRAFIJA

3 petek
EKONOMIJA, LIKOVNA TEORIJA, GLASBA, SODOBNI PLES, MEHANIKA, ELEKTROTEHNIKA,  
RAČUNALNIŠTVO, BIOTEHNOLOGIJA, MATERIALI TER ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA

4 sobota
MATEMATIKA
USTNI IZPITI* (rezerva)

5 nedelja

6 ponedeljek
UMETNOSTNA ZGODOVINA

7 torek
NEMŠČINA, FRANCOŠČINA**

8 sreda
ZGODOVINA

9 četrtek
RUŠČINA, LATINŠČINA, GRŠČINA

10 petek
KEMIJA

11 sobota
USTNI IZPITI* (rezerva)

12 nedelja

13 ponedeljek
Začetek obdobja ustnih izpitov
ITALIJANŠČINA, DRUGI JEZIKI NA NMO (slovenščina v Prekmurju in Slovenski Istri,  
madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), INFORMATIKA, FRANCOŠČINA**
USTNI IZPITI 

14 torek
ŠPANŠČINA, FRANCOŠČINA**
USTNI IZPITI

15 sreda
BIOLOGIJA
USTNI IZPITI

16 četrtek
USTNI IZPITI

17 petek
USTNI IZPITI

18 sobota
USTNI IZPITI

19 nedelja

20 ponedeljek
USTNI IZPITI
Šole pošljejo Ricu fotokopije evidenčnih listov o izmenjavi nadzornih učiteljev (R7, R40, R38).

21 torek
USTNI IZPITI

22 sreda
USTNI IZPITI
Šole pošljejo Ricu podatke o ustnih izpitih v e-obliki.
Šole preverijo pravilnost podatkov o šolski maturitetni komisiji, zaradi tiskanja maturitetnih spričeval.

23 četrtek
Ric pošlje šolam v preverjanje računalniški izpis podatkov.



Beležke



Junij 2022Junij 2022
Splošna matura

24 petek
Šole pošljejo Ricu gradivo in fotokopije zapisnikov ustnega izpita.

25 sobota
Praznik – dan državnosti

26 nedelja

27 ponedeljek
Rok za oddajo popravkov na računalniškem izpisu podatkov Ricu.

28 torek

29 sreda

30 četrtek

Opombe: 

** Dokončni datum pisanja izpita splošne mature iz francoščine bo znan do 15. aprila 2022 na šoli. Datum je odvisen od
kombinacije končnih prijav kandidatov na spomladanski izpitni rok med predmeti nemščina, italijanščina, španščina in
francoščina. 

* Obdobje opravljanja ustnih izpitov traja od 13. do 22. junija 2022. Če šola zaradi večjega števila kandidatov ustnih
izpitov ne more izpeljati v predvidenem roku, jih lahko izjemoma organizira tudi 4. in 11. junija 2022.

Dnevi ustnih izpitov so označeni s piko (     ).



Beležke



Julij 2022Julij 2022
Splošna matura

1 petek

2 sobota

3 nedelja

4 ponedeljek

5 torek

6 sreda

7 četrtek

8 petek

9 sobota

10 nedelja

11 ponedeljek
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šolah (dostava gradiva med 7. in 9. uro);  
objava rezultatov splošne mature na spletni strani Rica, kjer imajo kandidati možnost vpogleda  
v svoje rezultate.
Razdelitev certifikatov o znanju tujega jezika na evropski ravni na šoli. 
Začetek e-vpogledov v izpitno dokumenacijo.
Začetek izpolnjevanja ankete za dijake.

12 torek
Rok za: 
– prijavo k splošni maturi,
– prijavo k posameznemu izpitu splošne mature,
– oddajo prilog k prijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli.
Zadnji rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe o usmeritvi, v skladu z 2. odstavkom 4. člena  
Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, v jesenskem izpitnem roku na šoli.

13 sreda
Zaključek e-vpogledov v izpitno dokumenacijo.

14 četrtek
Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene.
Šole pošljejo Ricu:
– prijave kandidatov na jesenski izpitni rok splošne mature v e-obliki,
– fotokopije prilog k prijavi na predmet glasba s priporočeno pošto,
– vloge KPP v e-obliki,
– podatke o zahtevanem številu kompletov ustnih vprašanj prek spletnega uporabniškega programa na eRic. 
Ric z eRica umakne izpitne pole in navodila za ocenjevanje spomladanskega izpitnega roka. 

15 petek

16 sobota

17 nedelja

18 ponedeljek
Ric po e-pošti pošlje šolam v preverjanje računalniški izpis prijav na jesenski izpitni rok splošne mature.

19 torek

20 sreda
Rok za javljanje popravkov na računalniškem izpisu prijav Ricu.

21 četrtek

22 petek

23 sobota

24 nedelja



Beležke



Julij 2022
Splošna matura

Julij 2022

25 ponedeljek

26 torek

27 sreda

28 četrtek

29 petek
Zaključek izpolnjevanja ankete za kandidate.

30 sobota

31 nedelja



Beležke



Avgust82022Avgust 2022
Splošna matura

1 ponedeljek

2 torek

3 sreda

4 četrtek

5 petek

6 sobota

7 nedelja

8 ponedeljek

9 torek

10 sreda

11 četrtek

12 petek

13 sobota

14 nedelja
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.

15 ponedeljek
Praznik – Marijino vnebovzetje

16 torek

17 sreda

18 četrtek

19 petek
Dostava izpitnega gradiva šolam med 10. in 12. uro. Dostava izpitnega gradiva za izpitni nastop pri  
predmetu glasba glasbenim in baletnim šolam. Šola potrdi Ricu prevzem gradiva. Sprejemanje reklamacij.  
Objava naslovnic izpitnih pol na eRicu.
E-pošiljanje individualnega razporeda za opravljanje izpitov splošne mature v jesenskem izpitnem roku šolam.
Ric pošlje šolam seznam neplačnikov.
Šole pošljejo Ricu naknadne prijave iz opravičljivih razlogov v e-obliki.

20 sobota
Rok za:
– predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature in posameznega izpita  

splošne mature ter
– pisno odjavo od jesenskega izpitnega roka splošne mature na šoli.
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli.

21 nedelja

22 ponedeljek
Rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature in  
posameznega izpita splošne mature.

23 torek
Šole pošljejo Ricu odjave kandidatov od jesenskega izpitnega roka v e-obliki.

24 sreda
Začetek splošne mature – jesenski izpitni rok
SLOVENŠČINA (ali ITALIJANŠČINA ali MADŽARŠČINA) 
USTNI IZPITI



Beležke



Avgust 2022Avgust 2022
Splošna matura

25 četrtek
MATEMATIKA
USTNI IZPITI
Šole vrnejo Ricu šifre kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k izpitu v jesenskem izpitnem roku.

26 petek
TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*
USTNI IZPITI

27 sobota
TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*
USTNI IZPITI

28 nedelja

29 ponedeljek
TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*
USTNI IZPITI

30 torek
TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*
USTNI IZPITI 
Objava tematskih sklopov za splošno maturo (ANG, NEM, RUŠ), v skladu z MIK 2024,  
na spletni strani: www.ric.si.

31 sreda
GLASBA – Izpitna pola A
Izpitni nastopi pri predmetih glasba (petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba, balet) in  
odrske stvaritve (sodobni ples).
USTNI IZPITI
Zadnji rok, do katerega učitelj izroči tajniku ŠMK SM seznam kandidatov s številom doseženih točk  
pri praktičnem delu izpita v jesenskem izpitnem roku.
Rok za oddajo doseženih točk kandidatov pri praktičnem delu izpita splošne mature v e-obliki na Ric.

Opomba: 

* Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov jesenskega izpitnega roka splošne mature na šoli.

Dnevi ustnih izpitov so označeni s piko (    ).



Beležke



September 2022September 2022
Splošna matura

1 četrtek
Začetek pouka
USTNI IZPITI
Izpitni nastopi pri predmetih glasba (petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba, balet) in  
odrske stvaritve (sodobni ples).
Začetek zbiranja predlogov novih naslovov nalog na šoli (za šolsko leto 2022/23).  
Ric omogoči vnos novih naslovov nalog v uporabniški program na eRicu.
Ravnatelj imenuje člane ŠMK SM za šolsko leto 2022/2023. 
Učitelj pripravi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita na šoli (GEO, ZGO, UZG, EKN, BIO, KEM, FIZ, MEH)  
in z njim seznani kandidate. 
Pri GEO, ZGO, UZG in EKN se kandidati prijavijo k opravljanju praktičnega dela izpita; učitelj izroči tajniku  
ŠMK SM seznam prijavljenih kandidatov in izvedbeni načrt (za šolsko leto 2022/23).

2 petek
USTNI IZPITI
Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature v jesenskem  
izpitnem roku, na spletni strani http://matura.ric.si (od 9. ure dalje) ali v šoli pri tajniku ŠMK SM.
Zadnji rok, do katerega učitelj pripravi izvedbeni načrt vaj (za šolsko leto 2022/23) in z njim seznani kandidate.

3 sobota
USTNI IZPITI

4 nedelja

5 ponedeljek
Zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature  
v jesenskem izpitnem roku na šoli.
ŠMK SM pregleda in potrdi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) pri  
posameznem učitelju in prijave kandidatov. Tajnik ŠMK SM oboje objavi na šolski oglasni deski  
(za šolsko leto 2022/23).

6 torek
Rok za oddajo ocen 3. in 4. letnika, popravkov prijav in podatkov o ustnih izpitih v e-obliki ter  
fotokopij poročil za praktični del izpita s priporočeno pošto Ricu.
Šole dostavijo Ricu gradivo in fotokopije zapisnikov ustnega izpita. 
Šole vrnejo Ricu fototeke za LIT.
Začetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz geografije (za šolsko leto 2022/23).
Začetek izvajanja strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodovine (za šolsko leto 2022/23). 
Začetek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma (za šolsko leto 2022/23).

7 sreda
Ric pošlje šolam v preverjanje računalniški izpis podatkov.

8 četrtek
Rok za oddajo popravkov na računalniškem izpisu podatkov Ricu.
Rok za oddajo doseženih točk kandidatov pri praktičnem delu izpita splošne mature po ugovorih na šoli Ricu.

9 petek

10 sobota

11 nedelja

12 ponedeljek
Ric zapre uporabniški program za vpogled v točke praktičnega dela izpita.

13 torek

14 sreda

15 četrtek

16 petek
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šolah (dostava gradiva med 7. in 9. uro);  
objava rezultatov splošne mature na spletni strani Rica, kjer imajo kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate.
Razdelitev certifikatov o znanju tujega jezika na evropski ravni na šoli.
Začetek e-vpogledov v izpitno dokumenacijo.
Začetek izpolnjevanja ankete za ravnatelje in končnega poročila o izvedbi splošne mature na šoli.

17 sobota



Beležke



September 2022September 2022
Splošna matura

18 nedelja

19 ponedeljek
Zaključek e-vpogledov v izpitno dokumenacijo.

20 torek
Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene.
Šole pošljejo Ricu podatke o ŠMK za šolsko leto 2022/23 prek uporabniškega programa na eRicu.

21 sreda

22 četrtek
Zaključek izpolnjevanja ankete za ravnatelje in končnega poročila o izvedbi splošne mature na šoli.

23 petek

24 sobota

25 nedelja

26 ponedeljek

27 torek

28 sreda

29 četrtek

30 petek
Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati  
praktični del izpita za šolsko leto 2022/23, pri tajniku ŠMK SM.

Opomba: 

Stalni katalog naslovov je objavljen na spletni strani: www.ric.si.

Dnevi ustnih izpitov so označeni s piko (    ).



Beležke



Oktober 2022Oktober 2022
Splošna matura

1 sobota

2 nedelja

3 ponedeljek
ŠMK SM pošlje Ricu predlog novih naslovov nalog prek uporabniškega programa na eRicu  
za šolsko leto 2022/23.

4 torek

5 sreda

6 četrtek

7 petek

8 sobota

9 nedelja

10 ponedeljek

11 torek

12 sreda

13 četrtek

14 petek
Objava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, posnetkov za preverjanje slušnega razumevanja  
in glasbe s spomladanskega izpitnega roka 2022 na spletni strani: www.ric.si.

15 sobota

16 nedelja

17 ponedeljek
Objava novih naslovov nalog v stalnem katalogu naslovov za šolsko leto 2022/23.

18 torek

19 sreda

20 četrtek

21 petek

22 sobota

23 nedelja

24 ponedeljek

25 torek

26 sreda

27 četrtek

28 petek

29 sobota

30 nedelja

31 ponedeljek
Praznik – dan reformacije
Zadnji rok za objavo sestave ŠMK SM na šoli za šolsko leto 2022/23.



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) je DK SM določila datume pisnih izpitov in izpitnih nastopov ter obdobji ustnih izpitov in vpogledov
v izpitno dokumentacijo v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2021/22 na 13. izredni seji
18. 6. 2021.

Podrobnejšo razporeditev ustnih izpitov in praktičnega dela izpita določi ŠMK SM.

Datumi, ki se vežejo na začetek obdobja ustnih izpitov, se štejejo od začetka opravljanja ustnih izpitov na šoli.

Za jesenski izpitni rok dobijo kandidati individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

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).

Kandidat odda predprijavo in prijavo k splošni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je uspešno dokončal zaključni
letnik gimnazije ali maturitetni tečaj. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kandidati, ki opravljajo splošno maturo v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (21-letniki), in kandidati,
ki opravljajo posamezni izpit splošne mature v skladu s 25. členom tega zakona, se prijavijo na šoli, ki izvaja gimnazijski
program. Enaindvajsetletnik lahko odda predpisano dokumentacijo tudi na Ricu, ki ga s sklepom razporedi na srednjo šolo 
(več informacij na: www.ric.si).

Kandidati, ki med organiziranim zbiranjem v šoli dokumentacije ne oddajo osebno, lahko le-to priporočeno pošljejo na šolo 
do izteka zakonsko določenega roka.

O naknadni prijavi iz opravičljivih razlogov odloča ŠMK SM s sklepom na podlagi ustreznih dokazil (31. člen Pravilnika o
splošni maturi).

LEGENDA:
SM – splošna matura
DK SM – Državna komisija za splošno maturo
DPK – državna predmetna komisija
ŠMK SM – šolska maturitetna komisija za splošno maturo
ŠIK – šolska izpitna komisija
Ric – Državni izpitni center
IP – izpitna pola
PMP – predmaturitetni preizkus
KPP – kandidati s posebnimi potrebami

KoLEDAr SpLošNE MAturE 2021/2022
Izdal in založil: Državni izpitni center
Predstavnik: dr. Darko Zupanc
Pripravila: Polona Papler
Lektorirala: mag. Bernarda Krafogel
Ovitek oblikoval: Edvard Čehovin
Tisk: Državni izpitni center
Naklada: 110 izvodov
1. izdaja
Ljubljana 2021

opombe


