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 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023  

 

Splošna matura 2023  

a) Spomladanski rok  

Rok  Dejavnost  

15. 11. 2022 rok za predprijavo k splošni maturi   

28. 3. 2023  zadnji rok za prijavo k splošni maturi   

13. 4. 2023  rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita  

27. 4. 2023  rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti   

4. 5. 2023 pisni izpit iz slovenščine (izpitna pola 1 – esej)   

17. 5. 2023  kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita  

18. 5. 2023  zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov   

18. 5. 2023  zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita  

23. 5. 2023  zadnji rok za predložitev dokazil k prijavi oz. pisno odjavo v šoli   

23.–26. 5. 2023  priprava na splošno maturo   

27. 5. 2023 pisni izpit iz angleščine  

29. 5. 2023  pisni izpit iz slovenščine (izpitna pola 2 – razčlemba izhodiščnega besedila)  

30. 5. 2023  pisni izpit iz psihologije, sociologije in filozofije  

31. 5. 2023  pisni izpit iz kemije 

1. 6. 2023   pisni izpit iz geografije  

3. 6. 2023   pisni izpit iz matematike  

6. 6. 2023   pisni izpit iz nemščine  

7. 6. 2023   pisni izpit iz zgodovine  

9. 6. 2023   pisni izpit iz biologija 
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12. 6. 2023   pisni izpit iz informatike  

13. 6. 2023  pisni izpit iz španščine 

14. 6. 2023   pisni izpit iz fizike  

12.–21. 6. 2023   ustni izpiti pri splošni maturi   

10. 7. 2023  seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi   

datumi  bodo  

določeni naknadno 

E- vpogledi v izpitno dokumentacijo   

datum bo določen 

naknadno  

rok za vložitev ugovora na oceno  

  

b) Jesenski rok  

Rok   Dejavnost   

11. 7. 2023  zadnji rok za prijavo k splošni maturi   

13. 8. 2023  zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov   

19. 8. 2023  zadnji rok za predložitev dokazil k prijavi oz. pisno odjavo v šoli   

23. 8. 2023  pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 1 (esej) in izpitna pola 2 (razčlemba 

izhodiščnega besedila)   

24. 8. 2023  pisni izpit iz matematike   

25. 8.–30. 8. 2022  pisni izpiti iz tujega jezika in izbirnih predmetov   

23. 8.–1. 9. 2023  ustni del mature   

1. 9. 2023  kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita  

15. 9. 2023  seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi   

datumi bodo določeni 

naknadno  

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo   

datum bo določen 

naknadno  

zadnji rok za vložitev ugovora na oceno  

  

  


