
Podporna okolja 

priseljenim 

družinam 

Zloženka je nastala v okviru projekta »Izzivi 

medkulturnega sobivanja«. Naložbo sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. Več o projektu na spletni strani 

www.medkulturnost.si. 

 

Osnovna šola Leskovec pri Krškem, junij 2018 

 

Interaktivna šola slovenščine 

http://medkulturnost.si/slikovni-slovar/ 

 

 

Gradiva za učenje slovenščine za otroke in mlade 

http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/ 

 

 

 

Priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu 

 

http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/  

 

 

 

Uporabna gradiva za 

sporazumevanje v slovenščini 

 

Dober dan! 

 

 

Nasvidenje! 

 

 

Kako si? (How are you?) 

 

 

Dobro.  

 

 

Hvala. // Prosim.  

(Thank you. // You are welcome.) 

 

 

Prosim. (Please.) 

 

 

Voda. 

 

 

Kava.  

 

 

Čaj.  

 

 

 

 

 

 

 

Krško  



Večgeneracijski center Posavje 

Je varen, prijeten in dostopen prostor za različne 

ciljne skupine, kjer se vsakodnevno izvajajo aktiv-

nosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobra-

ževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu 

povezovanju. Aktivnosti centra potekajo v vseh 

šestih občinah Posavja.  

CKŽ 44, Krško 

T: 051 279 632 // E: info@vgc-posavje.si  

W: www.vgc-posavje.si/  

 

 

 

 

Ljudska univerza Krško 

Izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče 

za izobraževanje odraslih (tečaj slovenščine kot tuj 

jezik, izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni, 

programi za osebni in karierni razvoj, brezplačno 

svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere, ne-

formalno izobraževanje). 

Dalmatinova ulica 8, Krško 

Informacijska pisarna 

T: 07 48 81 160 //  E:  info@lukrsko.si 

W: www.lukrsko.si 

Aktivnosti za otroke in mlade Aktivnosti za odrasle 

Splošne informacije 

www.infotujci.si 

 

Državljanstva, dovoljenje za prebivanje 

Upravna enota Krško, Oddelek za     

upravne notranje zadeve 

Cesta krških žrtev 14, Krško 

Kontaktna oseba: Vida Omerzel, vodja Oddelka za 

upravne notranje zadeve 

T: (07) 49 81 411  //  E: ue.krsko(at)gov.si  

 

 

Socialno in zdravstveno varstvo 

Center za socialno delo Krško 

Cesta krških žrtev 11, Krško 

T: (07) 49 04 951  //  E: gpcsd.krsko@gov.si   

W: www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-

csd/csd-krsko/ 

 

 

Zdravstveni dom Krško,  

CKŽ 132, Krško 

T: (07) 488 02 00  

W: http://www.zd-krsko.si/ 

 

Mladinski center Krško 

Aktivno preživljanje prostega časa, učna pomoč, 

psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike 

stare od 6 do 18 let. 

CKŽ 105, Krško  

T: (07) 488 22 86  

E: info@mc-krsko.si  

W: www.mc-krsko.si/sl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam po informacije? 
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