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Izpostavo Informacijskega središča za izo-
braževanje odraslih (ISIO) in Informativni
kotiček Centra za informiranje in poklicno
svetovanje (CIPS) smo vzpostavili v part-
nerstvu z Ljudsko univerzo Nova Gorica.

Kje nas najdete: 

V Tolminu v poslovnih prostorih
Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih
borcev 1b. 

Nudimo vam informiranje in
svetovanje:

PO TELEFONU:
torek in sreda od 13. do 15. ure
četrtek od 10. do 12. ure
Telefonski številki:
05/ 38-41-505 (Cvetka Kavčič)
05/ 38-41-506 (Mateja Matajurc)

PO ELEKTRONSKI POŠTI:
cvetka.kavcic@pososki-rc.si
mateja.matajurc@pososki-rc.si

OSEBNO (po predhodni najavi):
torek in sreda od 8. do 12. ure
četrtek od 13. do 16. ure

Pripravila: Mateja Kutin, Posoški razvojni center. 
Besedilo povzeto po gradivih Ljudske univerze Nova
Gorica in Zavoda RS za zaposlovanje. Foto: Mateja

Kutin. 
Kobarid, 2006

Novo na PRC-ju

 Izpostava Svetovalnega
središča ISIO Nova Gorica

 Informativni kotiček CIPS-a 

      

Programa delno financirata Evropski socialni sklad
in Ministrstvo za šolstvo in šport



IZPOSTAVA ISIO NOVA GORICA

Se odločate za nadaljnje izobraževanje in rabi-
te nasvet ali pomoč strokovnjaka? V Izposta-
vi Informacijskega središča za izobraže-
vanje odraslih (ISIO), ki deluje na Posoškem
razvojnem centru, vam nudimo brezplačno in
celovito informiranje o možnostih izobraže-
vanja in usposabljanja. Pomagali vam bomo
pri odločitvi za izobraževanje, med potekom
izobraževanja ali ob njegovem dokončanju.

Pri nas dobite informacije o:
- možnostih izobraževanja za poklic, stro-

kovno izpopolnjevanje in za prosti čas,
- vpisnih pogojih v različne programe,
- možnostih prehajanja med programi,
- trajanju izobraževanja,
- načinih preverjanja znanja,
- učni pomoči,
- možnostih nadaljnjega izobraževanja.

Svetujemo vam tudi pri:
- izbiranju primernega izobraževanja,
- premagovanju učnih in drugih težav, ki so

povezane z izobraževanjem,
- načrtovanju in spremljanju vašega izobra-

ževanja.

Sodobno življenje od nas zahteva nenehno
pridobivanje in izpopolnjevanje znanja. Eden
od pogojev, da izrabimo pravico do učenja, je
tudi ta, da imamo zagotovljen dostop do
kakovostnega informiranja in svetovanja o
učnih možnostih. Prav pomoč strokovnjaka
nam mnogokrat pomaga najti pravilno pot.

Brezplačne informacije 
so vam dostopne osebno, 

prek telefona ali elektronske pošte.

INFORMATIVNI KOTIČEK CIPS-a

Pri načrtovanju poklicne poti in odločanju za
šolanje se vam zastavljajo številna vprašanja,
na katera pogosto ne najdete odgovora. Po-
magali vam bodo lahko v Informativnem
kotičku Centra za informiranje in poklic-
no svetovanje (CIPS) na Posoškem razvoj-

nem centru. Namenjen je brezposelnim ose-
bam, presežnim delavcem, osnovnošolcem,
srednješolcem, študentom, staršem,
učiteljem, svetovalnim delavcem,
zaposlenim na zavodu za zaposlovanje,
delodajalcem … 

Pri nas brezplačno dobite:
- opise poklicev,
- informacije o srednjih, višjih, visokih šo-

lah, univerzah in akademijah,
- informacije o možnostih poklicnega us-

posabljanja in študija v tujini,
- informacije o možnih finančnih pomočeh

za izobraževanje in usposabljanje,
- objave vajeniških učnih mest,
- informacije o dijaških in študentskih do-

movih,
- informacije o možnostih izpopolnjevanja

in usposabljanja,
- objavljena prosta delovna mesta,
- navodila in pripomočke za učinkovitejše

iskanje zaposlitve,
- računalniške programe za samostojno na-

črtovanje poklicne poti,

Poleg tega nudimo tudi:
- individualno svetovanje pri načrtovanju

poklicne in izobraževalne poti,
- preverjanje poklicnih interesov in sposob-

nosti,
- skupinske oblike informiranja,
- predavanja o poklicih,
- krajše delavnice, ki jih organizira Zavod

RS za zaposlovanje.


