
Področni odbor je predlagal pripravo poklicnega standarda in 
kataloga za »izdelovalca kompozitnih izdelkov« ter za to nalogo 
imenoval delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov iz 
različnih slovenskih podjetij in izobraževalnih organizacij. 
Delovna skupina je začela oblikovati potrebne dokumente, v 
nadaljnjih korakih pa jih bodo obravnavale ustrezne inštitucije.

Prepoznani sklopi ključnih del v poklicu, ki jih opredeljuje 
poklicni standard »izdelovalec kompozitnih izdelkov«, so:

1. Analiza, načrtovanje in organizacija dela:
   - pripravi izdelek - delovno dokumentacijo.
2. Priprava dela oz. delovnega mesta:
  - določi postopek za individualno izdelavo elementa, sestava, 
polizdelka, kompozitnega izdelka,
   - izdeluje pripomočke za delo,
   - zbere in pripravi material za izdelavo kompozitnih izdelkov na 
osnovi načrta laminacije.
3. Operativna dela:
   - pripravi in sortira kroje tkanin, veziva in pomožne materiale, 
jih ročno zlaminira in po potrebi vstavi v vakuumsko vrečo 
(izdelava),
   - razrezuje in spaja kompozitne izdelke (razrez & spoji),
  - površinsko obdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke 
in izdelke (zaključevanje),
 - sestavlja in montira kompozitne izdelke in polizdelke 
(montaža),
 - vzdržuje ter izvaja manjša in večja popravila kompozitnih 
izdelkov (popravilo).

4. Administrativna dela:
   - izpolnjuje delovno dokumentacijo.
5. Vodenje in nadzor dela:
   - organizira svoje delo in delo manjše skupine.
6. Zagotavljanje kakovosti:
   - kontrolira materiale in izdelke.
7. Vzdrževanje in popravila:
   - redno vzdržuje in čisti delovna sredstva.
8. Komunikacija:
   - komunicira z nadrejenimi in s sodelavci,
   - komunicira z naročniki oz. s strankami.
9. Varovanje zdravja in okolja:
   - zaščiti sebe in sodelavce pred poškodbami in škodljivimi vplivi 
okolja,
   - pozna in  uporablja različna  materiale in kemična sredstva,
   - sortira in skladišči odpadke.

Pilotna izobraževanja
V sklopu aktivnosti razvoja in testiranja izobraževalnega 
programa ter spletnega učnega portala (dostopnega na 
www.compohub.eu/course/index.php) smo izvedli dve pilotni 
izobraževanji v Sloveniji. Vsako je trajalo 65 ur, usposobili pa smo 
15, večinoma brezposelnih oseb za področje izdelave kompozitnih 
izdelkov. Izobraževanje se je osredotočalo na razvoj praktičnih 
znanj in veščin, zaključilo pa se je z izpitom, na katerem so na 
podlagi priučenih postopkov kompozitne izdelave kandidati 
morali načrtovati in oblikovati konkreten izdelek iz kompozitnih 
materialov.

Izobraževanje je bilo sestavljeno iz sedmih različnih modulov:
-  uvod v kompozite,
-  priprava na delo, varnost, kakovost,
-  orodja, tkanine, krojenje, vakuumska vreča, 
-  priprava veziva in laminacija,
-  obrez in površina,
-  sestava, lepilni spoji in popravila,
- e-učenje na spletnem portalu (A-B-C kompoziti, osnovni 
postopki laminacije, zahtevnejši postopki laminacije).     

Poklicni standard
Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega 
izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij. Pobudo za razvoj poklicnega standarda in nacionalne 
poklicne kvalifikacije »izdelovalec kompozitnih izdelkov« so 
pripravila in vložila slovenska podjetja, ki delujejo na področju 
kompozitne izdelave. Predlog je pozitivno obravnaval področni 
odbor na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Zaradi prepoznanih potreb slovenske industrije smo s partnerji 
oblikovali evropski projekt CompoHUB (Erasmus+, Strateška 
partnerstva/www.compohub.eu), katerega ključni namen je 
oblikovati in testirati visokokakovostno izobraževanje na 
področju kompozitne izdelave, ki bo neposredno odgovarjalo 
na potrebe podjetij iz omenjenega področja. Projekt povezuje tri 
različne skupine organizacij, ki skupaj tvorijo vozlišče na 
področju kompozitne izdelave:
1) podjetja, ki proizvajajo kompozitne materiale, 
2) podjetja, ki uporabljajo kompozitne materiale za proizvodnjo 
sestavnih delov za različne industrije (na primer letalstvo, 
ladjedelništvo, motociklizem, avtomobilska industrija itd.),
3) javne in zasebne izobraževalne ustanove. 

Hkrati pa je skupni cilj projekta tudi razvoj poklicnega 
standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije na 4. ravni 
zahtevnosti, ki bo pospešil proces prepoznavanja, testiranja, 
ocenjevanja ter posledično zaposlovanja potrebnih delavcev na 
področju kompozitne izdelave.  

Zaradi manka ponudbe izobraževanj in usposabljanj na 
področju kompozitne izdelave so podjetja primorana izvajati 
interna izobraževanja ali iskati primerne profile v tujini.          
Na splošno lahko glede na opravljeno analizo stanja ugotovimo, 
da po treh do šestih mesecih internih usposabljanj postanejo 
delavci do določene mere samostojni za izvajanje dodeljenih 
nalog, prava učinkovitost pa se pokaže šele po enem letu       
dela v podjetju. V procesu zaposlovanja tako imenovanih 
»izdelovalcev kompozitnih izdelkov oz. laminerjev«          
(angl. Composite laminators/fabricators of composite products) 
podjetja pri kandidatih sicer iščejo določena predznanja        
(na primer ročne spretnosti, fleksibilnost), a morajo zaradi 
neobstoja poklicnega standarda sama oblikovati ustrezne 
kriterije. 

Problem tovrstnega nepovezanega ravnanja podjetij v 
kompozitni panogi je, da so kriteriji neusklajeni in neenotni, 
podporne institucije (na primer zavod za zaposlovanje, obrtne 
zbornice) pa težko učinkovito usklajujejo ponudbo in 
povpraševanje na trgu dela.
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Načrtovanje, oblikovanje in proizvajanje kompozitnih izdelkov predstavljajo 
pomemben in obetaven sklop dejavnosti za prenekatera uspešna slovenska 
podjetja (kot so na primer Pipistrel, Akrapovič, Seascape, Quadrofoil, SVP 
Yachts, Aereform, Slatnar itd.). Tovrstna podjetja zaradi rasti in širitve svoje 
proizvodnje nenehno iščejo nove delavce, pri tem pa se soočajo s težavami. 
Ključni problem je pomanjkanje kadrov in ustreznih znanj, ki jih ni mogoče 
pridobiti v obstoječem sistemu šolskega in poklicnega izobraževanja. Poleg 
tega v Sloveniji ni poklicnega standarda in kvalifikacije, kjer bi bila 
opredeljena tipična področja dela, potrebna znanja, poklicne kompetence 
ter načini in merila njihovega preverjanja.   


