
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   

 

DRUŠTVO 

METULJ 

VABI 

na delavnico 

KREATIVNO DELO Z 

OH KARTAMI 
13. DO 15. DECEMBER 2019 

M-Hotel Ljubljana 
 

S Tanjo Šraj in  
Barbaro Repinc Zupančič 



 

 
OH KARTE 
 

 na kreativen način spodbujajo osebno rast 

 nas povezujejo z nami samimi ter drugimi 

 z njimi se lahko dotaknemo našega 
zavednega, nezavednega ter arhetipov 

 so križišče med igro in knjigo 

 namenjene so mladim in starim, v različnih 
skupinah – družinam, razredom, 
posameznikom s težavami, poslovnim timom 

 so soustvarjalne karte, namenjene izboljšanju 
komunikacije, spodbujanju izražanja in 
domišljije z različnimi interpretacijami 

 razširjajo našo sposobnost poslušanja in 
odziva 

 v OH-Cards igrah izmenjujemo občutke, 
fantazije in ideje v okviru, ki ščiti zasebnost in 
ranljivost 
 

 več o oh-cards si lahko preberete na spletni 
strani: http://www.oh-cards-na.com/ 

 

 Društvo Metulj je zastopnik za prodajo OH kart 
v Sloveniji 
 

   
Dodatne informacije: 
 
info@drustvo-metulj.si 
 
041 41 33 46 36 (Tanja) 
 
041 35 85 93 (Barbara) 

         

 

DELAVNICA PRINAŠA:  

 teoretično podlago za uporabo kart za osebni 
in profesionalni razvoj 

 spoznavanje s kartami na izkustven način 

 seznanitev tako z osnovnim kompletom kart 
kot tudi z večino ostalih kot so Persona, 
Personita, Resilio, Cope, Tandoo… 

 
IZVAJALKI 

 
Dr. TANJA ŠRAJ sem psihologinja in 

psihoterapevtka, zaposlena kot asistentka na 
Oddelku za psihologijo v Ljubljani. Veliko časa 
posvetim (psihoterapevtskemu) delu z otroki 
in mladostniki, vse več pa svoje znanje delim 
preko izobraževanj in supervizije. Precej na 

sveže sem tudi preplavljena z vlogo mamice. 
 

BARBARA REPINC ZUPANČIČ sem po 
desetletju dela na različnih področjih v 

socialnem varstvu posvetila drugo desetletje 
svoji zasebni psihoterapevtski praksi, v tretje 
poklicno desetletje pa vstopam predvsem kot 

učiteljica ter supervizorka psihoterapije, še 
vedno pa uživam v vseh možnih oblikah 

kreativnega dela. 
 

Veseli bova, če se srečamo na tem kreativnem 
vikendu. Seveda lahko informacijo delite tudi med 

vašimi kolegi. 
 
 

 

INFORMACIJE O DELAVNICI 
 

Obseg 20 šolskih ur:  
 

  petek,  13.12.2019,  od 14:30 do 20:00  

  sobota,  14.12.2019,  od 9:00  do 17:00  

  nedel ja ,  15.12.2019  od 9:00 do 15:50  

Lokacija: 
M-Hotel 
Derčeva 4, Ljubljana 
https://www.m-hotel.si/slo/ 

 
Cena delavnice: 250 € 
 
Prvi obrok 100 € plačate najkasneje do 30. 10. 2019, s 
tem si zagotovite mesto na delavnici. V kolikor bi bila 
vsa mesta že zasedena, vas bomo o tem obvestili in 
vas lahko uvrstimo na čakalno listo. Preostalih 150 € 
plačate najkasneje do 30.11.2019. Društvo Metulj 
denarja ne vrača, razen v primeru, da delavnica ne bi 
bila izvedena s strani izvajalcev. 
 
Denar za delavnico nakažite na: 
Društvo Metulj – center za pomoč otrokom, 
mladostnikom in odraslim v stiski 
Kriva pot 15, 1129 Ljubljana 
TRR:SI56330000003820142 

 
Prijavnico najdete tukaj:  
https://forms.gle/9FB6BFRtdhFVJgLN8 
 

 
 

 

O OH KARTAH IN DELAVNICI 

http://www.oh-cards-na.com/
mailto:info@drustvo-metulj.si
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