
KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2020/2021 

 

Spomladanski rok splošne mature 2021 
 
15. november 2020 (Ne)  

Rok za oddajo predprijave k splošni maturi ali posameznemu izpitu splošne mature, 

prilog k predprijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli in rok za oddajo vlog za 

uveljavljanje pravic KPP v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2021. 

 

 

30. marec 2021 (To) 

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k posameznemu izpitu splošne 

mature v spomladanskem izpitnem roku na šoli, za oddajo prilog k prijavi na izpit iz 

glasbe na srednji glasbeni šoli ter za oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP brez 

odločbe o usmeritvi v spomladanskem izpitnem roku. 

 

 

15. april 2021 (Če) 

Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli (praktičnih delov izpita). 

 

29. april 2021 (Če) 

Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa 

na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o splošni maturi). 

 

 

4. maj 2021 (To) 

Slovenščina; I. del (izpitna pola 1 – esej) 

 

17. maj 2021 (Po) 

Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature, 

na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajnici ŠMK SM.  

 

19. maj 2021 (Sr) 

Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli. 

 

20. maj 2021 (Če) 

Zadnji rok za vložitev ugovora na število dosežnih točk pri praktičnem delu 

izpita splošne mature v spomladanskem roku. 

 

25. maj 2021 (To) 

Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature  

in posameznega izpita splošne mature ter pisno odjavo od spomladanskega izpitnega 

roka splošne mature na šoli. 

 

 

 

 

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://matura.ric.si/


29. maj 2021 (So) 

Angleščina 

 

31. maj 2021 (Po) 

Slovenščina; II. del (izpitna pola 2) 

 

1. junij 2021 (To) 

Psihologija, Sociologija  

 

2. junij 2021 (Sr) 

Biologija 

 

3. junij 2021 (Če) 

Geografija  

 

5. junij 2021 (So) 

Matematika  

 

8. junij 2021 (To) 

Nemščina 

 

9. junij 2021 (Sr) 

Zgodovina 

 

11. junij 2021 (Pe) 

Fizika 

 

16. junij 2021 (Sr) 

Kemija 

 

Ustni del mature od 14. junija (Po) do vključno 23. junija 2021 (Sr) 

 

 

12. julij 2021 (Po) 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi v spomladanskem izpitem roku. 

Objava rezultatov SM je na spletni strani RIC, kjer je možnost e-vpogleda. 

Začetek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo. 

 

14. julij 2021 (Sr) 

Zaključek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo. 

 

15. julij 2021 (Če) 

Rok za vložitev ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. 

 

 

 

 

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/nemscina/


Jesenski rok splošne mature 2021 
 
13. julij 2021 (To) 

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi, k posameznemu izpitu splošne mature 

in oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe o usmeritvi v jesenskem izpitnem 

roku. 

 

 

14. avgust 2021 (So) 

Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli. 

 

20. avgust 2021 (Pe) 

Zadnji 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 (interni deli) učitelju na 

šoli. 

 

24. avgust 2021 (To) 

Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2) 

 

25. avgust 2021 (Sr)  

Matematika  

 

26. avgust 2021 (Če)* 

Tuji jeziki in izbirni predmeti 

 

27. avgust 2021 (Pe)* 

Tuji jeziki in izbirni predmeti 

 

28. avgust 2021 (So)* 

Tuji jeziki in izbirni predmeti 

 

30. avgust 2021 (Po)* 

Tuji jeziki in izbirni predmeti 

 

* OPOMBA: Kandidat dobi pred začetkom jesenskega izpitnega roka individualni 

razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli. Seznam bo objavljen 19. 

avgusta na oglasni deski na šoli. 

 

Ustni del mature od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/matematika/


3. september 2021 (Pe) 

Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature v 

jesenskem izpitnem roku, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajnici ŠMK 

SM. 

 

6. september 2021 (Po) 

Zadnji rok za vložitev ugovora na število dosežnih točk pri praktičnem delu 

izpita splošne mature v jesenskem roku. 

 

16. september 2021 (Če) 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi v jesenskem izpitem roku. 

Objava rezultatov SM je na spletni strani RIC, kjer je možnost e-vpogleda. 

Začetek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo. 

 

18. september 2021 (So) 

Zaključek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo. 

 

20. september 2021 (Po) 

Rok za vložitev ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. 

 

 
Kontaktni osebi: 

predsednica ŠMK – Barbara FORTUNA, prof. (barbara.f@erudio.si) 
tajnica ŠMK – Vanja ZIDAR ŠMIC, prof. (vanja.z@erudio.si) 

 

http://matura.ric.si/
mailto:barbara.f@erudio.si
mailto:vanja.z@erudio.si

