
 

 

 

Spomladanski rok splošne mature 2020 
 

15. november 2019 Rok za oddajo predprijave 

3. marec 2020 Predmaturitetni preizkus (slovenščina – izpitna pola 1 – esej) 

29. februar 2020 Predmaturitetni preizkus iz angleščine 

31. marec 2020  
 

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz 
maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na 
šoli 

8. april 2020 
 

Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem 
delu izpita iz zgodovine in geografije 

30. april 2020 Rok za spremembo prijave 

15. april 2020 Rok za oddajo nalog, vaj in poročil za praktični del izpita 
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. 

5. maj 2020 (torek) Slovenščina; I. del (izpitna pola 1 – esej) 

18. maj 2020 Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela 
maturitetnega izpita. 

26. maj 2020  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 

30. maj 2020 (sobota) Angleščina   

1.junij 2020 (ponedeljek) Slovenščina II. del (izpitna pola 2) 

4. junij 2020 (četrtek) Geografija  

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/anglescina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/fizika/


5. junij 2020 (petek) Elektrotehnika, mehanika, računalništvo,  

6. junij 2020 (sobota) Matematika 

9. junij 2020 (torek) Nemščina 

10. junij 2020 (sreda) Zgodovina 

12. junij 2020 (petek) Fizika 

od 15. do 23. 6. 2020 Ustni izpiti splošne mature  

13. julij 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

16. julij 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo 

17. do 29. julija 2020 Vpogledi v izpitno dokumentacijo  

 

Jesenski rok splošne mature 2020 
 

14. julij 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi 

20. avgust 2020 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na 
šoli.  

24. avgust 2020 (ponedeljek) Slovenščina I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2) 

25. avgust 2020  (torek) Matematika 

26., 27., 28. in 29. avgust 
2020 

Tuji jeziki in izbirni predmeti 
Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov 
splošne mature na šoli. 

3. september 2020 
 

Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela 
maturitetnega izpita.  

Od 24. avgusta do  4. 
septembra 2020 

Ustni izpiti mature  
 

17. september 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

20. september 2020  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo 

Od 23. do 30. septembra 
2020 

Vpogledi v izpitno dokumentacijo  

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/mehanika/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/racunalnistvo/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/matematika/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/nemscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/zgodovina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/geografija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/matematika/


 


