
INFORMACIJE za 

priseljence v 

Kranju in okolici 

 

Zloženka je nastala v okviru programa SIMS 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 Matije Čopa Kranj, maj 2018 

Interaktivna šola slovenščine 

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

 

Gradiva za učenje slovenščine za otroke, 

mlade in odrasle 

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

 

Priročnik za lažje sporazumevanje v zdrav-

stvu 

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

 

Učenje slovenščine na spletu 

http://www.e-slovenscina.si 

 

Uporabna gradiva za sporazumevanje 

v slovenščini 

Društva priseljencev  

Kulturno društvo Brdo Kranj  

Poučevanje srbskega jezika, gledališke, folklora, 

petje in ples, narodni orkester, srbski časopis Naš 

glas. 

Sejmišče 3, 4000 Kranj  

Kontaktna oseba: Mitar Vujinović 

mitar.mico@gmail.com    

Splet: www.kd-brdo.com  

 

Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in 

Metod Kranj   

Tečaj makedonskega jezika, folklora in kultura. 

Savska cesta 34, 4000 Kranj  

Kontaktna oseba: Branislav Taskov 

E-mail: mkd.kranj@gmail.com   

 

Srbsko kulturno in prosvetno društvo Sveti 

Sava 

Folklorna sekcija, literarno-dramska sekcija, 

športna in planinska sekcija. 

Huje 19 a, 4000 Kranj  

T: 040 375 138  

 

 

mailto:mitar.mico@gmail.com
http://www.joomla51.com/


Mestna knjižnica Kranj  

 

Tedenske delavnice z naslovom Spoznajmo sloven-

ski jezik—pomoč pri učenju slovenščine za otroke 

in odrasle, računalniška pismenost, medkulturne 

razstave, okrogle mize in drugi dogodki. 

 

Gregorčičeva ulica 1, Kranj 

Kontaktna oseba: Maja Vunšek 

T: 04 201 35 50 // E: maja.vunsek@mkk.si  

 

Ljudska univerza Kranj 

 

Izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče 

za izobraževanje odraslih (tečaj slovenščine, izpit iz 

slovenskega jezika na osnovni ravni, programi za 

osebni in karierni razvoj, brezplačno svetovanje za 

izobraževanje in razvoj kariere, neformalno izobra-

ževanje). 

Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj 

Informacijska pisarna 

T: (04) 280 48 00 // E: info@luniverza.si  

W: http://www.luniverza.si/ 

 

 

 

Aktivnosti za otroke, mlade in 

odrasle, tečaji slovenščine 
Splošne informacije 

www.infotujci.si 

www.medkulturnost.si 

 

Državljanstva, dovoljenje za prebivanje 

Upravna enota Kranj, Oddelek za uprav-

no notranje zadeve, Referat za osebna 

stanja in migracije  

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

Kontaktna oseba: Irena Dolenšek Indof 

T: 04 201 5700 E: ue.kranj@gov.si  

 

Socialno in zdravstveno varstvo, pomoč 

pri dokumentaciji 

Center za socialno delo Kranj 

Koroška cesta 19, 4000 Kranj 

Kontaktna oseba: Tatjana Strniša 

T: 042568771 // E: gpcsd.kranj@gov.si 

W: http://www.csd-kranj.si/  

 

Brezplačna ambulanta za osebe brez za-

varovanja  

Fajdigova ambulanta 

Gosposvetska ulica 9, Kranj 

T: (04) 208 22 08 

http://www.fajdigova.si/sl/kontakt 

LUK — Medgeneracijski center Kranj 

 

Aktivno preživljanje prostega časa, brezplačna 

učna pomoč in inštrukcije, medkulturne dela-

vnice in druženje, psihosocialna pomoč, 

brezplačni tečaji slovenščine za otroke in 

odrasle.   

Cesta talcev 7, 4000 Kranj 

Kontaktna oseba: Tanja Ahačič 

T: 041 724 134  

T: 04 2804825 

E: mck@luniverza.si 

 

Škrlovec – center za mlade in družine 

Brezplačni tečaji slovenščine (za otroke in 

starše), učna pomoč, info točka, svetovanje, 

ustvarjalne in medkulturne delavnice, počitniške 

aktivnosti.  

Koroška cesta 19, Kranj 

Kontaktna oseba: Maja Kurnik 

T: 040 190 560    E:  info@skrlovec.net    

W:   http://skrlovec.weebly.com/  

 

Kam po INFORMACIJE? 
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