
IRI UL
Inovacijsko-razvojni inštitut
U n i v e r z e v L j u b l j a n i

Kongresni t rg 1 2, 1 000  Ljubljana

tel.: + 386  (0)1  241  8 5 9 7 

e-naslov: i nfo@iri.uni-lj.si

spletna  stran:  www.iri.uni-lj.si

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Motivacija
Področje kompozitne proizvodnje je širši slovenski 
družbi še precej nepoznano, vendar je, predvsem 
zaradi širokih možnosti uporabe v raznih industrijah, 
zelo perspektivno. Trenutno lahko po svetu zasledimo 
več kot 30 000 različnih kompozitnih izdelkov, ki so 
narejeni po načelu kompozitne izdelave. V industriji 
skoraj ni področja, kjer se kompozitnih materialov ne 
bi dalo uporabiti: v letalski, farmacevtski, avtomobilski 
industriji, ladjedelništvu, gradbeništvu, pri nafti, plinu 
in obnovljivih virih itd. Trendi nakazujejo dolgoročno 
in vzdržno rast kompozitne industrije v evropskem in 
svetovnem merilu.

Uspešna slovenska podjetja, ki v okviru svoje 
dejavnosti razvijajo kompozitno izdelavo (kot so na 
primer Akrapovič, Pipistrel, Aereform itd.), zaradi rasti 
in širjenja lastne proizvodnje povprašujejo po novih 
delavcih, ki za kakovostno izdelavo kompozitnih 
elementov, polizdelkov ali končnih izdelkov že 
posedujejo znanja in ročne spretnosti.

Vešče roke za visokotehnološko proizvodnjo 
Projekt CompoHUB povezuje tri različne skupine 
partnerjev, ki skupaj tvorijo vozlišče na področju 
kompozitne tehnologije (angl. Composite hub): 

Prenos znanja
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Prenos znanja

Projekt si je zadal 5 ključnih ciljev:

1. Identifikacija in analiza potreb trga, predvsem glede 
primanjkljaja potrebnih veščin na področju kompozitne 
izdelave. 
2. Strukturiranje delovnih področij, ključnih nalog, znanj 
in veščin ter razvoj poklicnega standarda in nacionalne 
poklicne kvalifikacije.
3. Razvoj, pilotna izvedba in evalvacija izobraževalnega 
programa na področju kompozitne izdelave.
4. Umestitev razvitih materialov v izobraževalno spletno 
platformo.
5. Trajna in dolgoročno vzdržna integracija razvitega 
izobraževalnega programa v prakse poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in Estoniji.

1. podjetja, ki izvajajo raziskave in razvoj na področju 
kompozitov in proizvajajo kompozitne materiale ter 
izdelke (CompoTech, Češka);
2. podjetja, ki uporabljajo kompozitne materiale za 
proizvodnjo sestavnih delov za različne industrije (na 
primer letalstvo, ladjedelništvo, motociklizem, 
avtomobilsko industrijo itd.) (Aereform, Slovenija in 
MAC Motoplastika , Hrvaška);
3. centri, ki razvijajo in ponujajo izobraževanja in 
usposabljanja (Zasavska ljudska univerza, Slovenija in 
Regijski izobraževalni center Kuressaare, Estonija).

Ključni namen projekta je razvoj visokokakovostnega 
izobraževanja na področju kompozitne tehnologije in 
izdelave, ki bo neposredno odgovarjal na potrebe 
podjetij na omenjenem področju.

Želeni dolgoročni učinki 
Zaradi pomanjkanja izobraževanj in usposabljanj na 
področju kompozitne izdelave morajo podjetja izvajati 
notranja izobraževanja ali iskati primerne profile v tujini. 
Ponudba tovrstnih usposabljanj v sistemu poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja bo nekoliko razbremenila 
podjetja, saj bodo funkcijo notranjega usposabljanja 
lahko prenesla na zunanje izvajalce. Hkrati bo obstoj 
poklicnega standarda in nacionalne poklicne 
kvalifikacije »izdelovalec kompozitnih izdelkov« na 4. 
ravni zahtevnosti pospešil proces prepoznavanja, 
preverjanja, ocenjevanja ter posledično zaposlovanja 
potrebnih delavcev na področju kompozitne izdelave.

Izobraževanje na področju kompozitne izdelave

Za marsikatero tradicionalno industrijsko panogo v zatonu sta značilni velika 

količina ročnega dela in nizka stopnja avtomatizacije. Zaradi velikih stroškov 

dela se proizvodnja seli drugam, v nekaterih panogah (na primer v lesarstvu in 

tekstilni industriji) pa nastajajo presežki težko zaposljivih ljudi.  Kompozitno 

industrijo odlikujeta visoka dodana vrednost in izjemna kompleksnost dela, ki 

zahteva predvsem delovne navade in že izoblikovane ročne spretnosti. Ravno te 

pa lahko s pomočjo dodatnih izobraževanj ponudijo trenutno brezposelni 

delavci, ki ustrezajo iskanemu profilu. Ključni namen projekta CompoHUB, 

katerega koordinator je IRI UL,  je izkoristiti obstoječe potenciale na trgu dela 

ter z aktivnostmi izobraževanja in usposabljanja prekvalificirati brezposelne 

osebe za namene visokotehnološke kompozitne proizvodnje.

Gregor Cerinšek (IRI UL)

Sašo Knez (Aereform)
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