
Podporna 

mreža 

organizacij za 

priseljence  

 

 

Nova Gorica in 

okolica 

Zloženka je nastala v okviru programa SIMS (Soočanje z 

izzivi medkulturnega sobivanja), 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 Milojke Štrukelj Nova Gorica,  avgust 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 

Društva priseljencev  

Makedonsko kulturno društvo »Ohridski    

biseri« 

 

Folklorna sekcija za otroke in odrasle, dramska sekcija, 

likovna in literarna sekcija, športna sekcija in sekcija ma-

kedonskih žena. 

 

Gortanova ulica 17, Nova Gorica 

Kontaktna oseba: Bore Mitovski 

E: mkd.ohridskibiseri@gmail.com 

W: http://www.zkdng.si/makedonsko-kulturno-drustvo-

ohridski-biseri-nova-gorica/ 

 

Humanitarna društva 

 

Humanitarno društvo »KID - otrok otroku« 

 

Pomoč z oblačili, obutvijo, šolskimi potrebščinami, 

igračami.  

Svetovanje, povezovanje z drugimi humanitarnimi 

organizacijami.  

Nudenje brezplačnih instrukcij slovenskega jezika.  

 

Ulica Gradnikove brigade 9, Nova Gorica 

Kontaktna oseba: Majda Smrekar 

Urnik: pon., tor. od 13.-17. ure, sre., čet., pet. od 9.-13. 

ure. 

E: majda.kid@gmail.com  

 



Krizni center 10-ka (CSD Nova Gorica) 

Aktivno preživljanje prostega časa, učna pomoč, 

psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike 

stare od 6 do 18 let, varna namestitev, tematske 

delavnice za otroke in mladostnike. 

Marušičeva 6, Nova Gorica 

T: 051 635 115 // E: kc-ng@gov.si 

 W: www.csdgorica.si/kriznicenter/ 

Dnevni center Žarek (CSD Nova Gori-

ca) 

Učna pomoč, glasbene delavnice, športne aktivno-

sti, kreativno druženje. 

Marušičeva 6, Nova Gorica 

T: 041 664 905 // E: dc-zarek@siol.net 

W: www.csdgorica.si/dnevnicenterzarek/ 

 

Večgeneracijski center Goriške na Ljud-

ski univerzi Nova Gorica 

 

Brezplačne dejavnosti za priseljence (tečaj sloven-

skega jezika in kulture, neformalno druženje, med-

kulturna srečanja, ustvarjalne delavnice, program 

zdravstvenega opismenjevanja, učna pomoč …). 

 

Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica 

T: (05) 335 3116 // W: vgcgoriske.si 

Aktivnosti za otroke in mlade 

Splošne informacije 

www.infotujci.si 

 

Državljanstva, dovoljenje za prebivanje 

Upravna enota Nova Gorica, Referat za 

javni red, mir in tujce, pisarna 4 

 

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

T: (05) 330 61 50, tajništvo 

 

Socialno in zdravstveno varstvo 

Center za socialno delo Nova Gorica 

Delpinova 18 b (Eda center), Nova Gorica 

T: (05) 330 29 00 // E: gpcsd.gorica1@gov.si 

W: http://www.csdgorica.si  

 

PRO BONO ambulanta, Humanitarni 

center v Novi Gorici 

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 

(Skupnostni center)  

 Bidovčeva 2-4, Nova Gorica 

T: 070 818 102 // E: probono.amb.ng@gmail.com 

W: www.probono.amb-ng.weebly.com 

 

 

 

Ljudska univerza Nova Gorica 

Izobraževalno, svetovalno in informacijsko sredi-

šče za izobraževanje odraslih (tečaj slovenščine 

kot tuj jezik, priprave na izpit iz slovenskega jezika 

na osnovni ravni, programi za osebni in karierni 

razvoj, brezplačna osnovna šola za odrasle, sred-

nje in poklicne šole, brezplačno svetovanje za izo-

braževanje in razvoj kariere, neformalno izobraže-

vanje, središče za samostojno učenje). 

Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica 

T: (05) 335 3100 /  051 214 493 

 E: info@lung.si  // W: www.lung.si   

 

Aktivnosti za otroke in mlade 
 

Mladinski center Nova Gorica  
 
Pomoč pri usvajanju slovenskega jezika (za otroke 

in starše), učna pomoč, info točka, svetovanje, 

delavnice, za otroke, počitniško varstvo. Celoletni 

tečaj slovenščine za tujce ( pričetek začetek okto-

bra), gledališka igra za priseljence (pričetek okto-

bra). 

Bazoviška ulica 4, Nova Gorica 

Kontaktna oseba: Ana Raganzini 

 

T: 040 234 423 // E: info@mc-novagorica.si 

W: www.mc-novagorica.si  

 

Kam po informacije? 
Aktivnosti za odrasle 


