


                  

      

                                          

Delovni in zaposlitveni center Janeza Delovni in zaposlitveni center Janeza 
Levca je zavod s pravico javnosti, ki je Levca je zavod s pravico javnosti, ki je 
namenjen odraslim osebam z motnjo v namenjen odraslim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju.duševnem razvoju.
  
V okviru zavoda izvajamo socialno V okviru zavoda izvajamo socialno 
varstveno storitev vodenje, varstvo in varstveno storitev vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki  zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki  
omogoča uporabnikom, da aktivno omogoča uporabnikom, da aktivno 
preživijo svoj čas skozi različne preživijo svoj čas skozi različne 
aktivnosti. organiziramo dva zaposlitvena aktivnosti. organiziramo dva zaposlitvena 
programa, knjigoveški ter ustvarjalni, programa, knjigoveški ter ustvarjalni, 
kjer uporabniki ohranijo, osvojijo in kjer uporabniki ohranijo, osvojijo in 
razvijejo različne spretnostni v skladu z razvijejo različne spretnostni v skladu z 
njihovimi zmogljivostmi in željami.njihovimi zmogljivostmi in željami.

Izdelki, ki jih lahko vidite v nadaljevanju, Izdelki, ki jih lahko vidite v nadaljevanju, 
nastanejo pri aktivnem delu uporabnikov, nastanejo pri aktivnem delu uporabnikov, 
ob podpori delovnih inštruktorjev. ob podpori delovnih inštruktorjev. 
Postopki ustvarjanja izdelkov so Postopki ustvarjanja izdelkov so 
prilagojeni uporabnikom in so razdeljeni prilagojeni uporabnikom in so razdeljeni 
na posamezne faze, kjer ima vsak na posamezne faze, kjer ima vsak 
pomembno vlogo. pomembno vlogo. 

Za naročila in vse informacije v zvezi z Za naročila in vse informacije v zvezi z 
izdelki ter ponudbo nas pokličite ali nam izdelki ter ponudbo nas pokličite ali nam 
pišite:pišite:

marina.ustar@guest.arnes.si, marina.ustar@guest.arnes.si, 
051/444 740051/444 740















Slike so nastale v parku dzc janeza levca. Slike so nastale v parku dzc janeza levca. 

Avtorica slik je marina uštar.Avtorica slik je marina uštar.

Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe in Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe in 
cen.cen.

Vse cene vključujejo ddv.Vse cene vključujejo ddv.
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Karlovška cesta 18Karlovška cesta 18
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