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PODROČJE VAJA št. ur načrtovana izvedba 

A. FIZIČNA GEOGRAFIJA: 
   

- terensko delo (8 ur) 1. Strunjanski klif ali 
1. Geološki sprehod po Ljubljani 

2 konec septembra/začetek oktobra 
(popoldne med tednom) 

 2. Preučevanje vode in opazovanje vremena 2 konec septembra/začetek oktobra 
(popoldne med tednom) 

B. DRUŽBENA GEOGRAFIJA: 
   

- terensko delo (8 ur) 1. Soline v Strunjanu 2 konec septembra/začetek oktobra 
(popoldne med tednom) 

 2. Anketiranje gostov v Portorožu ali 
2. Turizem v Ljubljani 

2 konec septembra/začetek oktobra 
(popoldne med tednom) 

Rezervne vaje - fizična geografija: Določanje rečnega režima ali 
meritve vremena 
- družbena geografija: Priprava turističnega 
prospekta domačega kraja 

 januar, individualno 

C. EKSKURZIJA (8 ur: fiz. geogr. 
4 ure in dr. geogr. 4 ure) 

Ekskurzija – Koprsko primorje (Krajinski park 
Strunjanske soline) * 

8 konec septembra/začetek oktobra 
(popoldne med tednom) 

Navodila, konzultacije, dodatne 
naloge  

- - - 

Skupaj: 4 + ekskurzija 16  

 
IZVAJANJE VAJ IN EKSKURZIJE:  
 

1. Vaje in ekskurzijo izvaja šola v skladu z zgoraj predstavljenim načrtom med poukom in v okviru pouka 4. letnikov 
za dijake naše šole – ne glede na to, v katerem roku nameravajo opravljati maturo iz geografije.  

2. * V primeru poslabšanja epidemiološke slike in odsvetovanja ekskurzije s strani NIJZ, bomo ekskurzijo izvedli v 
zmanjšanem obsegu in lokaciji, ki bo ustrezala omejitvam. 

3. Za jesenski rok mature vaj ne izvajamo ponovno, saj bi se jih morali kot dijaki udeležiti že v času trajanja pouka. 
4. Izvedbe praktičnega dela izpita  ni mogoče natančno določiti, saj nanjo odločujoče vpliva vreme.  



5. Dijaki, ki se iz opravičenih razlogov niso udeležili vaj, lahko po prihodu v šolo v dogovoru s profesorjem dobijo 
nadomestno vajo (4. člen Pravil za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija).  

6. Nadomestne ekskurzije šola (iz organizacijskih razlogov) ne izvaja. 
 
 
 
PRIPRAVE NA VAJE: 

Priprava na vaje se bo izvajala najmanj teden dni pred njeno izvedbo, o čemer bodo dijaki obveščeni pri pouku geografije. 
 
ODDAJANJE POROČIL:  

1. Kandidat v »Ocenjevalni mapi pri splošni maturi« s podpisom potrdi, da je vajo in poročilo opravil samostojno. (10. 
člen Pravilnika). Namesto tega lahko izjavo z enako vsebino priloži vsakemu od poročil. 

2. Rok oddaje poročil za spomladanski rok mature določi profesor ob izvajanju vaj oz. ob izvedbi ekskurzije (praviloma 7 
dni po izvedbi). 

3. Končni oz. skrajni rok oddaje poročil o vajah in ekskurziji za spomladanski rok mature (z odbitki, ker bo rok oddaje  poročil 
določen ob izvajanju vaj oz. ekskurzije) je določen z »Maturitetnim koledarjem« na spletni strani RICa (www.ric.si).  

4. Ob oddaji poročila kandidat s podpisom potrdi, da je samostojno opravil vajo in samostojno izdelal poročilo. 
 
 
 

http://www.ric.si/


OCENJEVALNI LIST ZA VAJE iz geografije v šol. letu 2020/21: 

VAJE  F I Z I Č N E  D R U Ž B E N E  EKS KUR ZIJA skupaj 
  1   2   rez   3   4   rez      
 pr i po pr i po pr i po pr I po pr i po p i po pr i po  

DIJAKI 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 4 4 4 max.60 
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