
LUK - zanesljiva pot do mature 

 

Na tečaju: 
se bomo veliko pogovarjali 
komunicirali v domačem in tujem jeziku  
bo vaše znanje napredovalo, kar se bo pokazalo 
takoj tudi v boljših ocenah v šoli  
boste dobili večje zaupanje v svoje sposobnosti  
 
 

Po tečaju boste na maturi 
dosti bolj sproščeni  
bolj samozavestni in prepričani v svoje znanje  
 

Zagotavljamo majhne skupine,  
od 6 do največ 10 udeležencev. 
 
Izbirate lahko med 60-, 30- ali 20-urnimi pripravami. 
Sestajali se bomo enkrat tedensko po dve šolski uri. 
 
Cenik: 

TEČAJ priprava na maturo z grad. 20 ur  122,00 €   

TEČAJ priprava na maturo z grad. 30 ur  152,90 € 

TEČAJpriprava na maturo z grad. 60 ur  305,82 €   

 

 
 

 

Ljudska univerza Kranj 

Si želiš utrditi svoje znanje in se 
učinkovito pripraviti?  

Izberi intenziven in ciljno naravnan tečaj 
angleščine in slovenščine, da bo rezultat 

na maturi čim boljši! 
 

Za uspešno opravljanje mature na LUK 
organiziramo specializirane priprave na 

splošno in poklicno  maturo iz angleščine 
in slovenščine, ki potekajo od oktobra do 

konca aprila.  

Ljudska univerza Kranj 
Renata Dobnikar 

Telefon: +386 4 280 48 16 

Mobitel: +386 41 724 134 

E-pošta: renata.dobnikar@luniverza.si 
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4000 Kranj 
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Priprave so usklajene z zahtevami in temami, 
predpisanimi s predmetnimi izpitnimi katalogi 

za maturo. Upoštevani so vsi izpitni cilji ter 
merila za vrednotenje in ocenjevanje. Pripra-
ve potekajo na osnovnem in višjem nivoju, 
glede na predznanje in izbrano maturitetno 

raven.  
 

Program priprav na splošno maturo je namen-
jen vsem dijakom zadnjega letnika gimnazije, 

ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali 
splošno maturo.  

 
 
 

Priprave so usklajene z zahtevami in temami, 
predpisanimi s predmetnimi izpitnimi katalogi 
za poklicno maturo. Upoštevani so vsi izpitni 
cilji ter merila za vrednotenje in ocenjevanje. 

Priprave potekajo na enotnem nivoju.  
 

Program priprav na poklicno maturo pa vsem 
dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, 

strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem 
šolskem letu opravljali poklicno maturo.  

Programi priprav na splošno in poklicno maturo 
so namenjeni tudi vsem:  
 ki so že opravili splošno maturo in želijo 

izboljšati oceno pri angleščini in/ali sloven-
ščini, 

 ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri 
opravljanju splošne mature pa jim je pri 
slovenščini in/ali angleščini spodletelo, 

 ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije 
brez mature in želijo zaključiti izobraževan-
je, 

 ki so uspešno končali zadnji letnik srednje 
poklicne, tehnične ali strokovne šole, 

 poklicnim maturantom, ki so že opravili 
poklicno maturo in se želijo vpisati na uni-
verzitetni študij in morajo opraviti še izpit 

SPLOŠNA MATURA 

POKLICNA MATURA 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO 

MATURO IZ ANGLEŠČINE  

IN SLOVENŠČINE  

ZA "21 LETNIKE" 

V priprave na splošno maturo se lahko vključijo 
tudi vsi kandidati, ki v koledarskem letu napolni-
jo 21 let ali več in niso zaključili srednje šole, kar 
pomeni, da predhodna izobrazba ni potrebna. Ti 
kandidati lahko pristopijo k opravljanju splošne 
mature in jim je z uspešno opravljeno maturo 
priznana V. stopnja izobrazbe.  
 
 
 Naši izkušeni učitelji poznajo šolske pro-

grame in maturitetne naloge ter se maksi-
malno prilagodijo vašim željam in znanju, 
so prijazni in znajo motivirati. 

 Na predavanjih dobite gradivo, ki ga prip-
ravijo profesorji. 

 O vseh pomembnih datumih in aktivnos-
tih vas sproti obveščamo. 

 Kreativno utrjevanje znanja slovnice. 
 Trening pisanja ključnih delov eseja.  
 Veliko govorjenega treninga. 
 Sprotno utrjevanje  za hiter napredek in 

uspeh. 

Nekaj razlogov zakaj maturitetni tečaj v našem cen-

tru: 

 Priprave potekajo pod strokovnim vodstvom izkušenih 
profesorjev, 

 Kvalitetna literatura, vaje in naloge so izdelane na 
podlagi dosedanjih maturitetnih izpitov in izpitnih katalo-
gov aktualnega leta. 

 S sprotnim utrjevanjem znanja ter z razumljivo razla-
go sistematično odpravljamo šibke točke v znanju. 

 Razlago prilagajamo nivoju zahtevnosti snovi, in ob 
predznanju posameznega dijaka. 

 Predmaturitetna testiranja, s katerimi preverjamo 
osvojeno znanje, so sestavljena in popravljena po ocenje-
valnih merilih za maturo. 
V majhnih skupinah, v prijetnem in sproščenem vzdušju 
brez stresnih situacij skrbimo za znanje vsakega posamez-
nika. 


