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Izobraževalna organizacija: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Celje 
 

Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju 
hortikulture in aranžerstva, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in 

urejenosti mestnih okolij in podeželja. 

 
Izobraževalna organizacija: Zasavska ljudska univerza 

 
Svoje poslanstvo vidimo v približevanju izobraževanja odraslim in širjenju 

kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju. Uresničujemo ga s stalnim 
prilagajanjem in upoštevanjem različnih interesov (slušateljev, zaposlenih, 

lokalne skupnosti, potreb na trgu), s sodelovanjem z lokalnimi ustanovami, 
skrbjo za kakovostno izobraževalno ponudbo ter razvijanjem podpornih 

dejavnosti v izobraževanju odraslih. 
 

Izobraževalna organizacija: Ljudska univerza Koper 
 

Naše poslanstvo je ponuditi kakovostno izobraževanje in uporabno znanje 
za vse generacije. Posameznika na njegovi izobraževalni poti spremljamo, 

mu ponujamo nasvet in motivacijo. Pomagamo mu do zavedanja, da bo s 

tem pridobil ne le znanje, ampak tudi nove priložnosti, dodatno možnost 
izbire in osebno izpolnitev. 

 
Izobraževalna organizacija: Ljudska univerza Murska Sobota 
 
Naše poslanstvo je izobraževati odrasle in se pri tem povezovati z lokalno 

skupnostjo, z izobraževalnimi organizacijami v Sloveniji in širše, odpirati 
vrata znanja vsem generacijam, v vseh oblikah izobraževanja, se 

vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in z 

našo kakovostno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture 
prebivalstva. Razvijamo celostno ponudbo formalnih in neformalnih oblik 

izobraževanja za vse generacije. 
 

 
 

 

                                        
1 Zbrani primeri so izdelki udeležencev programa usposabljanja za vpeljavo modela POKI 

v izobraževalno organizacijo, Arhiv ACS. 
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Izobraževalna organizacija: Ljudska univerza Sežana 
 
Poslanstvo Ljudske univerze Sežana temelji na visoki kakovosti 

izobraževalnih storitev, inovativnih in visoko motiviranih zaposlenih ter na 
zadovoljnih udeležencih. Trudimo se ustvarjati kar najspodbudnejše in 

najbolj sproščeno okolje za dobro počutje vseh pri nas. Sodelovanje pri 

številnih projektih in stalna izobraževanja zaposlenih zagotavljajo boljšo 
kakovost izobraževalnih storitev in s tem večje zadovoljstvo naših 

udeležencev. Med pomembnimi nalogami je tudi sprotno in natančno 
spremljanje kakovosti v naši organizaciji saj želimo s svojim delovanjem 

ohranjati in utrjevati pomembno vlogo naše ustanove v izobraževanju 
odraslih v celotni primorski regiji. Želimo, da Ljudska univerza Sežana 

ostaja pomemben del življenja ljudi, ki se k nam z zadovoljstvom znova 
vračajo. 

 
Izobraževalna organizacija: Šolski center Novo mesto  
  

S pripravo in uresničevanjem predlagane zasnove razvoja izobraževanja 
odraslih v Šolskem centru Novo mesto omogočamo osebni razvoj in 

zboljšujemo kakovost življenja ljudi, spodbujamo njihovo ustvarjalnost in 
inovativnost,  povečujemo njihove zaposlitvene možnosti in mobilnost pri 

delu in v življenju, zvišujemo raven znanja, izobrazbe in usposobljenosti 
prebivalstva za gospodarski, tehnološki, kulturni in socialni razvoj, za razvoj 

demokracije, za spoštovanje pravic in svoboščin človeka in za družbeni 
razvoj, omogočamo dohitevanje razvitega sveta na področju izobraževanja 

odraslih, omogočamo pridobitev čim višje ravni splošne in poklicne 
izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva. 

 
Izobraževalna organizacija: Center za dopisno izobraževanje 

Univerzum Ljubljana 

 
Poslanstvo CDI Univerzum je omogočiti in razvijati dostop do 

vseživljenjskega izobraževanja odraslim vseh starosti po vsej Sloveniji. 
Središče našega Univerzuma je človek! 

 
Izobraževalna organizacija: Šolski center Slovenske Konjice Zreče 
 
Naše poslanstvo je zagotavljanje potreb po izobraževanju odraslih in 

mladine na ravni poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, 
spodbujanje vseživljenjskega učenja in sodelovanje z gospodarstvom ter 

lokalnimi skupnostmi. 

 
 

 
 


