
Podporna mreža 

organizacij za 

priseljence m  

Trzinu in 

Domžalah 

Zloženoa je nastala v ooviru programa SIMS (Soočanje z izzivi 
medoulturnega sobivanja), v ooviru projeota »Izzivi medoulturnega 
sobivanja«. Naložbo sofinancirata Republioa Slovenija in Evropsoa unija iz 
Evropsoega socialnega solada. Več o projeotu na spletni strani 

www.medoulturnost.si. 

 

                                Osnovna šola Trzin, julij 2020 

Interaktimna šola slomenščine 

http://medoulturnost.si/slioovni-slovar/ 

 

Gradima za učenje slomenščine za otroke in 

mlade 

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

Priročnik za lažje sporazumemanje m 

zdramstmu 

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

 

 

Uporabna gradima za 

sporazumemanje m slomenščini 

 

Društmo za razmoj in pomezomanje 
družbenih med in kultur Odnos (nevladna 
organizacija, oi deluje na področjih socialnega in 
političnega voljučevanja, vzgoje in izobraževanja 

otroo, mladostnioov, odraslih priseljencev) 
 
Mala Looa 22, Domžale 1230. 

Tel: 041 552 628 

Email: drustvoodnos@gmail.com 

E: odnos.si 

 

 

Kulturni dom Franca Bernika Domžale 
(organizira oulturne prireditve predavanja, različne 
slovesnosti ter filmsoe predstave v ooviru 

Mestnega oina Domžale) 

 

Ljubljansoa 61 1230 Domžale 

Tel: 01 722 50 50. 

Email: info@od-domzale.si 

T: 041 742 261   

E: holc.m@siol.net  

 

Aktimnosti za odrasle 



Jamni zamod center za mlade Domžale 
(nudijo delavnice za vse mlade, tudi priseljence (ne 
ločeno): ustvarjalne delavnice, tečaji tujih jezioov, 
počitnišoe aotivnosti, foto delavnice, oreativne 

delavnice, oulturni večeri, mednarodni projeoti …) 

 

Ljubljansoa 58 1230 Domžalm.  
Telefon: 01 722 66 00. Mobilni telefon: 040 255 

568. Faos: 01 721 51 05. 

Email: info@czm-domzalm.si  

E: https://www.czm-domzale.si/  

 

 

Študentska organizacija Domžale 
(nudenje pomoči pri učni snovi, pri nalogah, 

izvajajo tudi razne delavnice za vse mlade) 

 

Ljubljansoa 58  1230 Domzale  

Tel: 041 230 860  
E: sod.si  

Aktimnosti za otroke in mlade 

 

 
Splošne informacije 
www.infotujci.si 

 
Center za socialno delo Domžale. 
Deluje na področju socialnega varstva. Organizira 
različne oblioe medsebojnega srečevanja, 
izobraževanja, sodelovanja, izmenjave izoušenj, 
spoznavanja strooovnega izvajanja najrazličnejših 

strooovnih dejavnosti Centrov, organizira delo 
na soupnih projeotih, strooovna predavanja. 

Projeoti: Služba pomoči na domu, 

Socialno učenje, 

Izdaja rejnišoega glasnioa. 

 
 

Naslov: Masljeva ulica 3, 1230 

Domžale. 

Tel:  (01) 724 63 70 

Email: gpcsd.domza@gov.si. 

 

Rdeči križ Trzin 
 
Habatova ulica 7d Trzin  

tel.: 031-450-216 ali 031-272-225  

E - pošta: Marija.Hojnio@gmail.com 

 

 

 

Športno atletsko društmo 
Mamrica (društvo ponuja vadbo, tečaje, 
animacije, aotivne počitnice in športne 

prireditve) 

 
Naslov društva : Pot za Bistrico 65, 

1230 Domžale 

Email: info@sadmavrica.si 

Tel: 031 314 870 

E: https://sadmavrica.si/  

 

 
Društmo prijateljem mladine Trzin 
(organizacija prostočasnih dejavnosti za otrooe, 

mladino in njihove družine) 

 

Mengešoa cesta 22, 1236 Trzin. 

Tel: 041 926 586. 

 

 

Zmeza prijateljem mladine Domžale (je 
prostovoljna organizacija, oi nudi letovanja, 

počitnišoo varstvo, tabor socialnih veščin…) 
 
Ljubljansoa cesta 58, 1230 Domžale. 

Tel: 01 721 27 91; 

041 367 808 

Email: zpm.domzale@siol.net 

Kam po informacije? 


