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Ustvarjalna dejavnost



         

   

                                          

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

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

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

anica.vilfan@guest.arnes.si

silvia.tavcar@guest.arnes.si

051/402 488

051/402 487

Večino naših izdelkov najdete tudi v                          
na Mačkovi 1 v centru Ljubljane.



Naravno rastlinsko milo
(izdelava možna v različnih 

oblikah in barvah)

Naravno rastlinsko milo v škatli 
(vključno z glinenim podstavkom)

051/402 488, 051/402 487



Naravno rastlinsko polsteno milo
(izdelava možna v različnih 

oblikah in barvah)

Rastlinsko polsteno milo v škatli 
(vključno z glinenim podstavkom)

Polsteni obesek

051/402 488, 051/402 487



Polstena ogrlica

Polstena zapestnica

Polsteni uhani

Izdelava možna v različnih barvah oziroma po naročilu

051/402 488, 051/402 487



Broška

Ljubljanski grad iz flca
Zmaj iz flca
veliki, mali

Lasne špangice

051/402 488, 051/402 487



Glinena žlica
(za odlaganje kuhalnice)

Komplet: 
glinena žlica s kuhalnico 

in rokavico v škatli

Polstena rokavica

051/402 488, 051/402 487



Glinena slika Slovenija

Skodelica
(izdelava možna po želji)

Magnetek
(izdelava možna po želji)

051/402 488, 051/402 487



Razglednica Ljubljana

051/402 488, 051/402 487



Polsteni copat

Voščilnice
(različni motvi)

051/402 488, 051/402 487



Večina slik je nastalih v parku DZC Janeza Levca, ki ga 
sami vzdržujemo in urejamo v okviru zelenega 
programa.

Avtorji slik so: Martin Gašperšič, Boštjan Zrimšek, Anica 
Vilfan, Mihela Gospeti, Silvia Tavčar.

Katalog je bil posodobljen januarja 2018.

Cene za posamezne izdelke najdete v priloženem 
ceniku.
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