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IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
 



ČLOVEŠKI KAPITAL 

• Človeški kapital je po Senjurju povečana usposobljenost delavcev, ki je 
nastala zaradi izobraževanja in usposabljanja ljudi. 
 

• Izobraževanje velja za ključni dejavnik, ki povečuje kakovost človeškega 
faktorja. 

 
• Izobraževanje generira znanje in strokovnost, ki povečuje proizvodne 

sposobnosti prebivalstva. 
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ČLOVEŠKI KAPITAL 

• Izdatki za izobraževanje so naložba v povečevanje kakovosti človeškega 
kapitala. 
 

• Zato so naložbe v izobraževanje glavni razlog za razlike v razvitosti med 
državami. 

 
• Več kot posameznik vlaga v svoj človeški kapital, večja je lahko njegova 

produktivnost in posledično boljši je njegov poklicni kapital. 

OOZ LJUBLJANA VIČ 

 



VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 

• Staranje prebivalstva sili sistem v podaljševanje dobe delovne aktivnosti 
starejših delavcev. 

 
• Izobraževanje odraslih se je v razvitih državah izkazalo kot učinkovit 

način vlaganja v človeški kapital. 
 
• Z vlaganjem v človeški kapital lahko starejši delavci učinkovito 

kompenzirajo siceršnji upad človeških sposobnosti, ki v procesu staranja 
negativno vpliva na individualno produktivnost delavca. 
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VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 

• Podjetnike in njihove delavce izobražujemo na področju tujih jezikov 
različnih stopenj in jezikov 

 
• Izobražujemo za poslovno-finančna znanja in vodenje poslovnih knjig 
 
• Davčno izobraževanje in svetovanje  
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VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 

• Poslovni seminarji za učinkovitejše vodenje in upravljanje podjetja 
 
• Računalniško izobraževanje osnovnih orodij pisarne in naprednih CAD 

programov, oblikovanja in urejanja spletnih strani 
 
• Tečaji in seminarji iz varstva pri delu 
 
• Tečaji za proizvodnjo in promet z živili 
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SVETOVANJE PODJETNIKOM 
 

• Svetovanje začetnikom in odpiranje podjetja 
 
• Pridobivanje finančnih virov 
 
• Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in 

izobraževanje delavcev na tem področju 
 
• Izobraževanja in svetovanje na področju davčne zakonodaje 
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INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 

• Izobraževanje v reviji Obrtnik in Naša pot 
 
• Izobraževanje v sklopu tedenski e-informacij 
 
• Izobraževanje na tedenskem srečanju podjetniškega zajtrka 
 
• Izobraževanje in mreženje v sklopu strokovnih in družabnih srečanj 
 
• Spletna stran: www.ooz-ljvic.si  
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RAZVEJANOST SLOVENSKEGA OBRTNO-
ZBORNIČNEGA SISTEMA 



Delež malih in srednjih podjetij 
v Sloveniji in Evropski 
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 OSNOVNI PODATKI 
 

Tržaška cesta 207 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenia 
 
T: +386 1 200 5250 
E-pošta: info@ooz-ljvic.si 
Spletna stran: www.ooz-ljvic.si 
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