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Primeri oblikovanih izjav o viziji1 
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Izobraževalna organizacija: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Celje 
 

Postati hočemo regijsko in državno učno središče za področje hortikulture, 
aranžerstva in oblikovanja. Ta cilj uresničujemo v sodelovanju z 

gospodarstvom, sorodnimi šolami doma in v tujini, lokalno skupnostjo in 

drugimi institucijami. 
 

Izobraževalna organizacija: Ljudska univerza Jesenice 
 

Naša vizija je, da postanemo Center vseživljenjskega učenja Gorenjske. 
Utrdili bomo svoj položaj na nacionalni ravni ter se s kakovostnimi 

storitvami in inovativnostjo še bolj uveljavili v evropskem prostoru. 
 

Izobraževalna organizacija: Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik 
 

Postati najboljša izobraževalna organizacija, ki nenehno prepoznava 

potrebe in zahteve družbe po znanju in spretnostih ter se nanje odziva s 
kakovostnim izobraževanjem v spodbudnem in prijaznem okolju. 

 
Izobraževalna organizacija: Andragoški zavod Maribor  –  Ljudska 

univerza 
 

Vizija Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze je postati eden od 

vodilnih javnih zavodov za izobraževanje odraslih v jugovzhodni Evropi. 
Naše odlike so in bodo ostale: kakovost, zanesljivost, profesionalnost in 

evropske dimenzije. 
 

Izobraževalna organizacija: Srednja gostinska in turistična šola 
Radovljica 
 
Smo ena boljših gostinsko-turističnih šol na področju izobraževanja mladine 

in odraslih. S skupnimi cilji vseh zaposlenih bomo to tudi ostali. Na ta izziv 
smo pripravljeni.  

 

 
 

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

v izobraževalno organizacijo, Arhiv ACS. 
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Izobraževalna organizacija: MOCIS Slovenj Gradec 

 
Svojo vizijo vidimo v sodobnem izobraževalnem in svetovalnem središču, ki 

je prepoznano tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni kot kakovostna, 
uporabnikom prijazna ustanova za izobraževanje odraslih s celostno 

ponudbo najrazličnejših formalnih in neformalnih oblik izobraževanja. 
 

Izobraževalna organizacija: Šolski center Škofja Loka - Izobraževanje 
odraslih 

 
Želimo postati osrednja izobraževalna institucija za odrasle udeležence 

izobraževanja in zaposlene v regiji za področja strojništva, lesarstva in 

okoljevarstva. 
 

Izobraževalna organizacija: Ljudska univerza Koper 
 

Želimo si prerasti v eno vodilnih ustanov za izobraževanje odraslih v 
Sloveniji. Še bolj(e) si želimo izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponujajo 

obmejna lega, odprtost in mednarodna usmerjenost gospodarstva v naši 
regiji. 

 
Izobraževalna organizacija: Tehniški šolski center Kranj 

 
Postati hočemo šolski center, ki bo kot vodilna izobraževalna organizacija v 

regiji z visoko strokovno usposobljenim osebjem in vrhunsko opremo 
ponujal mladim in odraslim izobraževanje za tehnično področje, katere 

vrste izobraževanja bodo zagotavljale kakovostno vključitev v delo v 

podjetjih ali samostojno dejavnost.  
 

Izobraževalna organizacija: GLOTTA NOVA 
 

Naša vizija je postati vodilna slovenska izobraževalno-svetovalna institucija 

za razvoj komunikacijskih in drugih kompetenc ter postati prepoznavna in 

cenjena organizacija za izobraževanje odraslih v evropskem prostoru. 
 

Izobraževalna organizacija: INTER-ES, d. o. o. Ljubljana  
 

Naša vizija je postati izobraževalna organizacija, ki bo sinonim za 
kakovostno e-izobraževanje v Sloveniji in prepoznana po svoji strokovnosti, 

inovativnosti ter individualni obravnavi udeležencev. 


