
Maturitetni koledar 

na Gimnaziji Poljane za leto 2019 
Maturitetni koledar na Gimnaziji Poljane je usklajen z 

maturitetnim koledarjem, ki ga je posredovala državna komisija 

za splošno maturo, vendar je prilagojen organizacijskim 

potrebam šole. Datumi, ki so na Gimnaziji Poljane prilagojeni, so 

označeni z *. 

 

NOVEMBER 

*9. 11. pet Rok za oddajo predprijav k maturi, rok za prijavo 

kandidatov s posebnimi potrebami. 

 

MAREC 

6. 3. sre PMP slovenščina esej 

*20. 3. sre Rok do katerega naj dijaki odpišejo pmp. 

*22. 3. pet Rok za prijavo k maturi. 

 

APRIL 

16. 4. tor Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj. 

*26. 4. pet Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni 

zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na 

visokošolske zavode. 

 

MAJ  
7. 5. tor matura pisno - esej iz slovenščine 

14. 5. tor Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri 

praktičnem delu izpita splošne mature v 

spomladanskem roku, na spletni strani 

http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK 

SM 

*21. 5. tor Rok za predložitev dokazil (do 15.00) o 

izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature v 

spomladanskem roku ali pisni preklic prijave. 

29. 5. sre matura pisno – slovenščina – 2. pola 

Ric zapre uporabniški program za vpogled v 

točke praktičnega dela izpita. 

30. 5. čet matura pisno – filozofija, psihologija, sociologija 

31. 5. pet matura pisno – biologija 



JUNIJ 

1. 6. sob matura pisno – angleščina 

3. 6. pon matura pisno – geografija 

4. 6. tor / 

5. 6. sre matura pisno – umetnostna zgodovina 

6. 6. čet matura pisno – nemščina, francoščina? 

7. 6. pet matura pisno – zgodovina 

8. 6. sob matura pisno – matematika 

10. 6. pon matura pisno – kemija 

11. 6. tor matura pisno – ruščina, latinščina 

12. 6. sre matura pisno – italijanščina, informatika, 

francoščina? 

13. 6. čet matura pisno – španščina, francoščina? 

(matura ustno) 

14. 6. pet matura pisno – fizika 

(matura ustno) 

15. 6. sob (matura ustno) 

18. 6. tor matura ustno 

19. 6. sre matura ustno 

20. 6. čet matura ustno 

21. 6. pet matura ustno 

21. 6.  čet matura ustno 

*28. 6. pet Rok za prijavo kandidatov k jesenski maturi 

(razen za kandidate, ki bodo neuspešni na 

maturi v juniju).  

 

JULIJ 

11. 7. čet Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni 

maturi na šolah. Objava rezultatov splošne 

mature na spletni strani RICa (kandidati imajo 

možnost vpogleda v svoje rezultate). 

12. 7. pet Rok za prijavo k izpitu iz maturitetnega 

predmeta.  

Rok za prijavo k celi maturi (*samo za 

kandidate, ki bi bili neuspešni na junijski 

maturi).  

14. 7. ned Zadnji rok za vložitev pisne zahteve RICu po 

vpogledu v izpitno dokumentacijo. 

 



AVGUST 

*20. 8. tor Rok za oddajo seminarskih nalog ali vaj na 

šoli za jesenski rok. 

20. 8. tor Rok za predložitev dokazil (do 12.00) o 

izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature 

v jesenskem roku ali preklic prijave. 

*21. 8. sre Kandidati (proti podpisu v tajništvu) dobijo 

individualni pisni razpored za jesenski rok. 

24. 8. sob matura pisno – slovenščina (obe poli),  

26. 8. pon matura pisno – matematika 

27. 8. tor matura pisno – tuji jezik ali izbirni predmet , 

matura ustno 

28. 8. sre matura pisno – tuji jezik ali izbirni predmet, 

matura ustno  

29. 8. čet matura pisno – tuji jezik ali izbirni predmet, 

matura ustno 

30. 8. pet matura ustno 

31. 8. pet matura pisno – tuji jezik ali izbirni predmet, 

 

SEPTEMBER 

2. 9. pon matura ustno 

3. 9.  tor matura ustno  

4. 9. sre matura ustno 

Kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri 

praktičnem delu izpita splošne mature v 

jesenskem roku, na spletni strani 

http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK 

SM 

17. 9. tor Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni 

maturi na šolah. Objava rezultatov splošne 

mature na spletni strani Rica (kandidati imajo 

možnost vpogleda v svoje rezultate). 

20. 9. pet Zadnji rok za vložitev pisne zahteve RICu po 

vpogledu v izpitno dokumentacijo.  

opomba:  Maturitetni koledar se do 60 dni pred začetkom mature še lahko spremeni. 

http://matura.ric.si/

