
Študijski program – specifični del 

URNIK ZA UČILNICE ITALIJANŠČINE 

Zadeva THE II III IV Obvezne ure Obvezne ure za maturo 

** 

Obvezni štiriletni predmeti 

italijanski jezik 4 4 4 4 560 560 

slovenski jezik 3 3 3 3 420 420 

Matematika 4 4 4 4 560 560 

Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420 420 

Drugi tuji jezik 2 2 2 2 280 420 

Zgodovina 2 2 2 2 280 280 

Športna vzgoja 3 3 3 3 420 

Obvezni predmeti 

Glasba 1.5 52+18* 

Figurativna umetnost 1.5 52+18* 

Geografija 2 2 2 210 280 

Biologija 2 2 2 210 315 

kemija 2 2 2 210 315 

Fizika 2 2 2 210 315 

Psihologija 2 70 280 

Sociologija 2 70 280 

Filozofija 2 70 280 

Informatika 2 70 

SKUPAJ: 30.5 30.5 29 21 2884 

Izbirni predmeti 2.5 2.5 4 8-12 595 - 735 

Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300 

SKUPAJ: 33 33 33 29-33 4779-4919 

* Izvajajo se v okviru obveznih izbirnih predmetov. 

** Ure, ki jih je treba doseči pri predmetih, ki se preverjajo na zaključnem izpitu. 

Psihologija in sociologija sta predmeta, ki se ju lahko opravlja v drugem ali tretjem letniku. 

URNIK Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper za šolsko leto 2019/2020 

Zadeva THE II III IV 

Obvezni štiriletni predmeti 

italijanski jezik 4.5 4.5 4 4+1* 

slovenski jezik 3 3 3 3+1* 

Matematika 4 4 5 4+4* 

Prvi tuji jezik: angleščina 3 3 4 3+2* 

Drugi tuji jezik: francoščina ali španščina 2 2 2 2+2* 

Zgodovina 2 2 2 2+3* 

Športna vzgoja 3 3 3 3 

Obvezni in izbirni predmeti 

Glasba 1.5 

Figurativna umetnost/Zgodovina umetnosti 1.5 2* 4* 

Geografija 2 2 2 2* 

Biologija 2 2 2 3* 

kemija 2 2 2 3* 

Fizika 2 2 2 3* 

Psihologija 2 

Sociologija 2 6* 

Filozofija 2 

Informatika 2 

SKUPAJ 33 33 33 24+(4-9)* 

Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 

* Izbirni predmeti ali ure (za pripravo na zaključni izpit) 

STRUKTURA IN ANALIZA URNIKA Urnik za gimnazije je sestavljen iz štirih delov: štiriletnih obveznih predmetov, obveznih predmetov, 

izbirnih predmetov in obveznih izbirnih vsebin. 

Obvezni štiriletni predmeti so italijanščina, slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Najmanjše število 

ur, ki jih je treba opraviti, mora ustrezati predvidenemu urniku. 

Tuji jeziki se nahajajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa: 

Dijaki se učijo slovenščino in dva tuja jezika. 

Prvi tuji jezik je tisti, ki se je že učil v osnovni šoli in je lahko angleščina ali nemščina. 

V okviru ur, predvidenih za izbirne predmete oziroma za obvezne štiriletne predmete, je šola dolžna dijakom omogočiti učenje drugega 
sodobnega tujega jezika (angleščine, nemščine, francoščine, španščine, ruščine ali latinščine). 

Prvi in drugi jezik sta predmeta srednje šole. 

Slovenščina je izbirni gimnazijski predmet. 

V okviru izbirnih predmetov šola ponudi dijaku tiste predmete, ki ustrezajo njegovemu posebnemu interesu in njegovim zmožnostim, 

alternativno pa mora ponuditi dodatne ure v okviru obveznih predmetov kot pripravo na zaključni izpit. Zato je lahko izbirni predmet tretji 

tuji jezik, umetnostna zgodovina, okoljska vzgoja ali katerikoli predmet, ki se izvaja na podlagi veljavnega učnega programa. 

Obvezne izbirne vsebine so sestavni del urnika in se od drugih predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Programe izbirnih vsebin, 

predvidenih v katalogu obveznih izbirnih vsebin, šole oblikujejo ali samoiniciativno ponujajo druge in jih izvajajo s prispevkom zunanjih 

sodelavcev. Izbirne vsebine naj dijakom ponujajo možnost pridobivanja znanj in spretnosti, ki ustrezajo njihovim individualnim interesom in 

nagnjenjem. 

Obvezne izbirne vsebine, ki jih ponuja šola v veliki avtonomiji, se praviloma izvajajo v obliki predmetov. Zato obvezne izbirne vsebine 
nikakor ne morejo nadomestiti učnih programov. 

Za izvajanje obveznih izbirnih vsebin v gimnazijah je na voljo 300 ur , ki so razporejene takole: 
90 ur v prvem letniku 

90 ur v drugem letniku 

90 ur v tretjem letniku 

30 ur v četrtem letniku 

Obvezne izbirne vsebine delimo na : 

obvezne vsebine 

vsebine po lastni izbiri študenta 

Za obvezne vsebine je skupaj predvidenih 146 ur: 

Obvezne izbirne vsebine Predvidene letne ure 

državljanska kultura 15 ur 

računalniško knjižničarstvo 15 ur 

umetniško-kulturne vsebine 15 ur 

športni dnevi 35 ur 

zdravstvena vzgoja 15 ur 

vzgoja do družine, mir in nenasilje 15 ur 

umetniške in kulturne vsebine na glasbenem področju 18 ur 

kulturne umetniške vsebine figuralike 18 ur 

Te vsebine so obvezne za vse dijake gimnazije v zgoraj navedenem številu ur. Šole same odločajo o oblikah in načinih izvajanja. 

Vsebine po lastni izbiri študenta, skupaj 154 ur: 

Vsebina po prosti izbiri Predvidene letne ure 

logika najmanj 15 ur 

interdisciplinarne vsebine s pohodništvom, taborjenjem ipd najmanj 15 ur 

metodologija raziskovalnega dela najmanj 15 ur 

poznavanje tipkovnice (računalnik) najmanj 15 ur 

prostovoljno družbeno dejavnost najmanj 15 ur 

urgenca najmanj 15 ur 

športna druženja in šole v naravi najmanj 15 ur 

naučiti se učiti najmanj 15 ur 

religije in etika najmanj 15 ur 

? pojdite na stran Študijski program – splošno 

https://ginnasio-carli.si/programma-di-studio-parte-specifica/
https://getfireshot.com
https://ginnasio-carli.si/vita-a-scuola/programma-di-studio-parte-generale/
https://ginnasio-carli.si/vita-a-scuola/programma-di-studio-parte-generale/

