
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. 

 

 

 

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  

Kulturno, športno društvo  Bošnjakov »Biser« 

Prikazovanje bošnjaške kulture na vseh področjih od fol-

klore, narodnih pesmi sevdalink, literarnih del, glasbe do 

dramskih del. 

Sekcije: recitatorska, dramska, literarna, lutkovna, pevska, 

glasbena, likovna, malo nogometna in šahovska sekcija. 

Imajo harmonikarski orkester in 3 folklorne skupine. 

Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice 

Kontaktna oseba: Senada Kalender 

T: 040 422 077 

 

Makedonsko  kulturno društvo »Ilinden« Jesenice 

Goji makedonsko kulturo s poudarkom na folklorni tradi-

ciji in ljudskih glasbilih. Imajo športno sekcijo, planinsko 

sekcijo, igrajo šah, druženja bogatijo z različnimi igrami. 

Borisa Kidriča 2, 4270 Jesenice 

Kontaktna oseba: Borčo Lazov 

T: 051 239 139 

 

KPŠHD Vuk Karadžić 

 Je srbsko kulturno, prosvetno, športno in humanitarno 

društvo. Imajo literarno, dramsko, športno sekcijo in fol-

klorne ansamble. 

Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica 

Kontaktna oseba: Milan Stojanović 

T: 041 040 652 484 

 

 

 

Občina Jesenice 



Večgeneracijski center  Gorenjske 

Udeležencem nudi brezplačne aktivnosti, kot so 

predavanja in delavnice za iskalce zaposlitve, te-

matska predavanja za starejše, kreativne in kuhar-

ske delavnice, tečaje slovenskega jezika za prise-

ljence, tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, 

učno pomoč osnovnošolcem, predavanja in delav-

nice za razvoj starševskih kompetenc, individualno 

pomoč pri IKT in učenju slovenskega jezika. 

Delavska ulica 1, 4270 Jesenice 

Kontaktna oseba: Katarina Bertoncelj 

T: 04 5833 802// E: vgc@lu-jesenice.net 

Ljudska univerza Jesenice 

Izobraževalno, svetovalno in informacijsko  sredi-

šče, ki ponuja nova znanja, ideje in izobraževalne 

priložnosti ter zagotavlja pogoje za kakovostno  

vseživljensko učenje in izobraževanje na treh ključ-

nih področjih: 

- formalno izobraževanje (osnovna šola za odrasle, 
drugi programi formalnega izobraževanja odraslih) 

- neformalno učenje (tuji jeziki, kreativne delavni-
ce, študijski  krožki) 

- Svetovalno središče Gorenjske, Središče za sa-
mostojno učenje, spodbujanje vseživljenskega uče-
nja.  

Delavska ulica 1, 4270 Jesenice 

T: 045 833 800     E: info@lu-jesenice.net   

Aktivnosti za otroke, mlade in odrasle Aktivnosti za vse generacije 

Splošne informacije 

www.infotujci.si 

Dovoljenje za prebivanje, državljanstvo, 

vozniško dovoljenje 

Upravna enota Jesenice 

 
Uradne ure: 
 
ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00  
 
torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00  
 
sreda od 7.00 do 12.00  in od 13.00 do 17.00  
 
petek od 8.00 do 13.00  
 

Cesta železarjev 6 a, 4270 Jesenice 

T: (04) 585 14 00/ E:  ue.jesenice@gov.si  

 

Socialno varstvo 

Center za socialno delo Jesenice 

Cesta železarjev 4 a, 4270 Jesenice 

Uradne ure: 

ponedeljek od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00 

sreda od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00 

petek od 8.00 do 12.00 

T: (04) 583 46 00// E: gpcsd.jesen@gov.si 

W: www.csd-jesenice.si 

 

 

Zavod  za šport 

Mladinski center Jesenice 

Info točka, svetovanje, delavnice in aktivno 

preživljanje prostega časa ( Dnevni Klub MCJ) za 

mlade med 15. in 29. letom. Pomoč pri socialnem 

in medkulturnem vključevanju mladih v lokalno 

okolje, 

Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice 

Kontaktna oseba: Ana Miklavžič in Mitja Blažič 

T: (04) 58 84 681// (04) 58 84 680 

E: mcj@siol.net/mcj-info@siol.net 

W: www.mc-jesenice.si FB: mcjesenice 

 

Človekoljubno dobrodelno društvo UP 

Ponuja kvalitetno preživljanje prostega časa, spod-

buja razvoj posameznikovih socialnih veščin, po-

maga pri zmanjševanju socialne izključenosti, hkra-

ti pa povečuje skrb za kulturo in duha preko dru-

ženj, delavnic, izobraževanj, projektov in priredi-

tev. Spodbuja prostovoljstvo predvsem na podro-

čju državljanskega aktivizma. 

C. maršala Tita 63, 4270 Jesenice 

Kontaktna oseba:  Faila Pašić Bišić 

 

T: 031 569 340      E: info@up-jesenice.org  

W: www.up-jesenice.org 

 

Kam po informacije? 

                                                                                                                   W: www.lu-jesenice.net 
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