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Kontekst 

Kompozitni materiali so sodobni materiali iz steklenih vlaken, ogljikovih vlaken in drugih sestavin. 

Kompoziti so material prihodnosti. Kompozitni materiali so povsod okoli nas, od športnih dodatkov iz 

ogljikovih vlaken (smuči, čelade, kolesa) do njihove množične uporabe v avtomobilih, letalih, pomorski 

industriji, robotih, kopalniški opremi itd. Rešujejo težave, dvigujejo raven zmogljivosti in omogočajo 

razvoj novih inovacij na trgih, kot so transport, gradbeništvo, odpornost proti koroziji, pomorstvo, 

infrastruktura, potrošniški izdelki, elektrika, vesoljska oprema, naprave in poslovna oprema. Zaradi 

svojih specifičnih lastnosti so lahko kompozitni materiali v primerjavi s tradicionalnimi materiali bolj 

trpežni, lažji ali cenejši. Zato se na splošno predvideva, da bodo kompoziti hitro postali pomembnejši od 

kovine. Prihodnost svetovnega trga kompozitov je svetla. Pričakovana rast v višini 5,1 % v obdobju 

2017−2022 je že presežena. Čeprav je ena redkih industrij, ki še vedno ceni ročno delo, je za kompozitno 

industrijo značilna visoka dodana vrednost. 

Vendar pa, tako kot v mnogo drugih panogah, podjetja sektorja kompozitne proizvodnje trpijo zaradi 

pomanjkanja usposobljenega osebja in nihanj delovne sile. Da bi se spopadla s tem problemom, mnoga 

podjetja zagotavljajo interno usposabljanje za zaposlene. Zadostna sredstva vlagajo v izpopolnjevanje 

vodstvenega in proizvodnega kadra svojih podjetij. 

Za reševanje vseh teh izzivov je projekt CompoWin namenjen ohranjanju in povečanju konkurenčnosti 

ročnega dela v EU. To se doseže s podporo industriji kompozitov z izdelavo celostnega, uporabnega in 

privlačnega sistema usposabljanja za bodoče izdelovalce kompozitov. Pomagal bo učiteljem/izvajalcem 

splošnega tehničnega znanja v poklicnem izobraževanju in izobraževanju nasploh, da razvijejo potrebne 

spretnosti in metodologije za hitro pretvorbo v poučevanje osnovnih kompozitnih tehnik. Poleg tega bi 

lahko novorazvito vsebino enostavno prilagodili potrebam po internem usposabljanju v kompozitnih 

podjetjih ali za prekvalifikacijo sedanjih zaposlenih za delo s kompozitnimi materiali in tehnikami. Drugi 

pomemben rezultat bo zmožnost, da se ta sistem usposabljanja zelo hitro uvede v organizacije brez 

predhodnih izkušenj s kompoziti. Takšna organizacija bi potrebovala seznam osnovnih materialnih 

pogojev, preden bi se lotila sestavljenega tečaja usposabljanja. Ta seznam bo služil kot osnovna 

referenca za prvotno odločitev vodje izobraževalne organizacije, ali naj sprejme usposabljanje ali ne. 

To primerjalno poročilo je eden od mejnikov projekta CompoWin, saj želi zagotoviti bolj izčrpne osnovne 

informacije o trenutnem stanju razvoja industrije kompozitov v sodelujočih državah in o obstoječih 

izzivih, s katerimi se sektor sooča (tj. pomanjkanje usposobljenega osebja, omejene raziskave in razvoj, 

pomanjkanje programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja itd.). Namen drugega dela 

raziskovalnega procesa je bil pripraviti celovitejši pregled industrije kompozitne proizvodnje ob 

upoštevanju trenutnih trendov zaposlovanja in prihodnjih obetov tehnološkega razvoja. Kot rezultat so 

projektni partnerji izdelali Katalog priložnosti in ovir pri zaposlovanju (COBE) in Katalog osredotočenosti 

na potencialne tehnologije (PTFC). Raziskovalno-analitične aktivnosti je izvajal konzorcij projektnih 

partnerjev petih evropskih držav, t. j. Bolgarija (Poslovno-informacijski in svetovalni center – Sandanski), 

Hrvaška (3D Grupa Cluster), Estonija (Kuressaare Ametikool), Nemčija (SBG) in Slovenija (RRA in 

AFormX). 
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Trenutna kriza COVID-19 se še naprej razvija in močno vpliva na gospodarstvo in poslovno okolje v 

državah EU. MSP niso bila izjema in so bila resno prizadeta, saj so trpela zaradi zmanjšane potrošnje, 

omejenega dostopa do trga, motenj dobavne verige, uvedbe socialne distance in prepovedi potovanj 

po vsem svetu. Čeprav je kriza nekaterim ponudila priložnosti, je mnoga MSP negativno in včasih 

uničujoče prizadela. Izvozno usmerjena podjetja so trpela zaradi motenj dobavne verige, izterjave ali 

terjatev ter spremenjene strukture povpraševanja na njihovih mednarodnih trgih. Trendi so vidni, 

vendar je težko predvideti dolgoročne učinke. Gradbeništvo in avtomobilska industrija sta zaradi 

pandemije med najbolj prizadetimi sektorji. V teh sektorjih se pričakuje počasno okrevanje zaradi drugih 

makroekonomskih dejavnikov, kot sta izguba delovnih mest in dolžniška kriza. Pričakuje se, da bo to 

počasno okrevanje dolgoročno oviralo rast trga kompozitov. Prometni sektor z osrednjimi področji 

avtomobilske industrije, javnega prevoza, gospodarskih vozil in letalstva ter gradbeni in infrastrukturni 

sektorji so še posebej pomembni za industrijo kompozitov. 

Trg kompozitov je glede na obseg proizvodnje v primerjavi s konkurenčnimi materiali razmeroma 

majhen. Jasno je, da kompoziti v bližnji prihodnosti ne bodo dosegli ogromnih proizvodnih količin betona 

ali jekla. Trg je izjemno agilen, stopnja rasti pa visoka. Povečanje pomena kompozitov je opaziti tudi v 

panogah, ki se oskrbujejo s kompozitnimi komponentami. 

Trenutno se industrijsko okolje sooča s številnimi izzivi. Poslovne modele je bilo treba in jih je treba še 

naprej prilagajati. Logistične verige so bile v nekaterih primerih močno porušene, ozka grla pa so vidna 

še danes. Pomanjkanje surovin, strm dvig cen številnih surovin in zadnje čase pomanjkanje čipov močno 

vplivajo na različne panoge. Kljub temu je slika v industriji kompozitov optimistična. 

Države, ki so sodelovale v raziskovalnem procesu, so poročale o različnih stopnjah razvoja industrije 

kompozitne proizvodnje, vključno s trenutnim stanjem kompozitnih materialov, obstoječimi trgi, 

tehnološkimi praksami, trendi itd. V Bolgariji je raziskovalna skupina ugotovila, da je število podjetij, ki 

se ukvarjajo s kompozitnimi materiali relativno nizko. Podatki so pokazali, da je največji porabnik 

kompozitnih materialov v Bolgariji avtomobilski sektor, sledijo pa mu gradbeništvo, lahka proizvodnja, 

zobozdravstvo, letalska in obrambna industrija, pomorska industrija itd. Očitno je, da obstajajo razvojna 

nasprotja glede celotnega razvoja kompozitnega sektorja. Dolgoletno tradicijo in aktivna podjetja na 

področju kompozitne industrije imajo tudi sosednje države, kot sta Republika Severna Makedonija in 

Romunija. To ustvarja priložnosti za spodbujanje B2B sodelovanja v sektorju in razvoj skupnih poslovnih 

in izobraževalnih pobud, npr. grozdi, izmenjave osebja, prenos dobre prakse in znanja itd. 

Na Hrvaškem je delež podjetij, ki se ukvarjajo s kompoziti, razmeroma nizek (4,8 %) v primerjavi z drugimi 

podjetji v sektorju proizvodnje kemikalij, gum in plastičnih mas. Zaposluje skupaj 3,6 % zaposlenih v 

primerjavi z 18,8 % zaposlenih v proizvodnji plastičnih in gumijastih izdelkov. Obstajajo podjetja, ki 

proizvajajo dele za transportno, avtomobilsko in ladjedelniško industrijo. Obstaja tudi proizvodnja 

naprednih kompozitnih izdelkov za različne namene (avtomobilska, kolesarska in motociklistična 

industrija, plovila, letala, vojaška industrija, lesna industrija, gradbeništvo). Hrvaška ima tudi razvito 

ladjedelniško industrijo. 

V Estoniji je tako kot v drugih državah dostopnost informacij o trenutni uporabi kompozitnih materialov 

nezadostna, pri čemer sklepamo, da si kompoziti lastijo le majhen del estonske proizvodne industrije. 

Vendar pa obstaja pet izrazitih gospodarskih panog, to so ladjedelništvo, proizvodnja toplih kadi, tudi 

ogrevanih, rezervoarjev, vključno z greznicami, sanitarnih izdelkov, industrijskih profilov in drugih 
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izdelkov za gradbeništvo. Večina zgoraj omenjenih podjetij svoje izdelke izvaža v Evropo, na primer na 

Finsko, Švedsko, Dansko, Norveško, Alandsko, Belgijo, Nemčijo, Francijo itd. 

Nemški proizvajalci proizvedejo največje količine kompozitov v Evropi. Poleg pričakovanega upada v 

letalski in avtomobilski industriji se v daljšem časovnem obdobju pojavljata dve področji − 

infrastruktura/gradbeništvo in šport/prosti čas − kot področji uporabe, od katerih mnogi pričakujejo 

pomembne impulze rasti za kompozitno industrijo. V Sloveniji so glavne industrije, ki proizvajajo 

kompozitne materiale avtomobilska industrija, vključno z avtodomi; letalska industrija; pomorska in 

navtična industrija; gradbena industrija; vetrna industrija. 

IZZIVI IN PODPORA 

Pandemija COVID-19 je negativno vplivala na celoten gospodarski razvoj Evropske unije in je ustavila 

stalno gospodarsko rast in razvoj zadnjih desetih letih. Poleg tega je pandemija prinesla številne izzive 

industrijskega in gospodarskega razvoja, ki so mnoga mala podjetja prisilila, da se prilagodijo novi 

realnosti, diverzificiranju svoje proizvodne prakse in same proizvodnje, spopadanju s pomanjkanjem 

surovin in drugih materialov, logističnimi izzivi itd. Rezultati raziskav so jasno pokazali, da podjetja v 

sektorju kompozitne proizvodnje večinoma trpijo zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra in nihanja 

delovne sile. 

Na ravni politik je kompozitna industrija v večini držav pod radarjem oblikovalcev politik. Trenutno ni 

veliko publikacij ali strateških dokumentov, če sploh so kateri, ki bi podrobno opisovali razvoj kemične 

industrije, industrije plastike in kompozitov. Zato je na voljo malo podatkov o obstoječih ključnih akterjih 

in deležnikih v državah, kot so Bolgarija, Hrvaška in Estonija, saj sektor ostaja sorazmerno pod radarjem 

industrijskih raziskav in analiz, ki se izvajajo za pripravo nekaterih glavnih strateških dokumentov v zvezi 

z industrijskim in ekonomskim razvojem. Dokler se vlade in oblikovalci politik ne zavedajo pomena 

kompozitnih materialov in industrije na splošno, ne bo napredka na tem področju in ne bo pomembnih 

sprememb podpore pri izobraževanju in usposabljanju za rešitev velikega problema pomanjkanja veščin. 

Kljub pomanjkanju posebnih podpornih instrumentov je raziskava pokazala, da so v vseh državah na 

voljo različni podporni programi in instrumenti financiranja v podporo MSP iz predelovalne industrije. 

Ta finančna orodja so bila dodatno povečana za podporo pri okrevanju gospodarstev zaradi covida-19. 

Vendar v mnogih primerih mala podjetja nimajo potrebnih zmogljivosti za prijavo in vodenje takšnih 

projektov. Raziskava, izvedena v okviru projekta CompoWin, je pokazala, da obstoječe strukture in 

organizacije, ki podpirajo kompozitno industrijo, niso dobro razvite in usklajene v vseh državah. Kot del 

raziskovalnega procesa so projektni partnerji v vsaki državi identificirali obstoječe krovne organizacije, 

deležnike, potencialne ciljne skupine (tj. MSP, ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja itd.) 

in oblikovalce politik, ki so neposredno ali posredno vključeni v zagotavljanje podpore kompozitn i 

industriji. 

Kar zadeva obstoječe zainteresirane deležnike, v državah, kot so Bolgarija, Hrvaška in Estonija, 

kompozitna podjetja nimajo uradnega panožnega združenja/organizacije, ki bi ščitila njihove interese in 

izvajala različne projekte, ki podpirajo celoten tehnološki, R&R in razvoj veščin svojih članov. Evropske 

mreže, kot je Enterprise Europe Network, ponujajo različne B2B storitve za MSP, priložnosti za 

tehnološko in raziskovalno sodelovanje, podporo inovacij itd. Po drugi strani v Nemčiji obstaja več velikih 

organizacij in združenj, ki v državi zastopajo kompozitno industrijo. Leta 2013 so štiri velike organizacije 

nemške industrije kompozitov ustanovile skupno krovno organizacijo: poslovno združenje "Composites 

Germany". V Sloveniji je Gospodarska zbornica Slovenije vzpostavila Strateško razvojno-inovacijsko 
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partnerstvo (SRIP), ki združuje predstavnike gospodarstva, institucij znanja in države na ciljnih področjih 

Strategije pametne specializacije (S4). 

Glede na obstoječe izobraževalne programe in strukture na področju proizvodnje kompozitov analiza 

kaže podobne pomanjkljivosti in omejitve. Zelo malo je projektov, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, in le 

nekaj oblik nadaljnjega strokovnega usposabljanja zadosti zahtevam kompozitne industrije in potrebam 

podjetij ter jih ponuja v kratkih oblikah v okviru ponudbe strokovnega nadaljnjega usposabljanja. 

V Bolgariji, kjer industrija kompozitov ni dobro razvita, primanjkuje specializiranih predmetov ali 

izobraževalnih programov v srednješolskih, poklicnih in visokošolskih ustanovah, ki bi bili posebej 

zasnovani za potrebe industrije kompozitov. Univerze ponujajo določene predmete in smeri, ki 

vključujejo nekatere teme in prakse, povezane s kompoziti in tehnikami izdelave kompozitov. Na 

Hrvaškem srednje šole ne dajejo možnosti za vpis predmetov, povezanih s kompoziti. Univerze so prva 

stopnja, kjer se ponujajo tovrstne smeri in je na voljo študij kompozitov. Obstajata dve univerzi, kjer se 

izvaja takšna izobraževanja. V Estoniji je bil pod koordinacijo Združenja estonskih pomorskih industrij 

razvit in uveden edini poklicni standard »Kompozitni graditelj rekreacijskih ladij«. Regionalni center za 

usposabljanje Kuressaare je edina strokovna šola, ki ima program 4. stopnje »Kompozitni graditelj 

rekreacijskih ladij«. Na univerzah so kompozitni materiali del več specializiranih dodiplomskih in 

magistrskih programov. V Nemčiji zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev v tej panogi in pomanjkanja 

„usposobljenih kvalificiranih delavcev za kompozite“ podjetja raje zaposlene usposabljajo v podjetju. 

Vendar pa obstaja več priznanih usposabljanj − dvojno usposabljanje v industriji, urejenih s predpisi o 

usposabljanju. Obdobje usposabljanja je tri ali tri leta in pol. V Sloveniji je bila kot rezultat projekta 

CompoHub razvita nacionalna poklicna kvalifikacija − Proizvajalec plastičnih kompozitnih izdelkov, da bi 

zmanjšali obstoječe neskladje znanj v panogi. 

V vseh državah so interna izobraževanja zelo priljubljena med podjetji, ki delujejo v panogi. 

POMANJKANJE SPRETNOSTI IN USPOSABLJANJ  

Kot je navedeno zgoraj, je glede na rezultate raziskovalnega procesa, ki je bil izveden v partnerskih 

državah, eden največjih izzivov za sektor kompozitne industrije pomanjkanje usposobljenega kadra in 

nihanje delovne sile v prvih mesecih po zaposlitvi. 

To je najbolj izrazito v Bolgariji, kjer so tako udeleženci sektorja poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja kot tudi podjetja izpostavili, da obstaja neusklajenost znanj in spretnosti ter vrzel med 

podjetji in ustanovami za izobraževanje/usposabljanje. Zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev v 

kompozitni industriji in sorazmerno majhnega števila podjetij, ki delujejo v njej, ter pomanjkanja 

priznanega poklica ali poklicnega standarda za kompozitne delavce nekaj obstoječih podjetij v Bolgariji 

skuša zaposlovati bodisi kvalificirane delavce oz. raje usposobi zaposlene prek internega usposabljanja. 

Podobno pomanjkanje opazimo tudi na Hrvaškem. Delovna sila v podjetjih kompozitne industrije je 

nezadostno izobražena, izobraževalni programi so še razmeroma skromni, kratkoročno usposabljanje 

pa je pogosteje povezano z varnostjo pri delu. V Estoniji je po mnenju večine podjetij in predstavnikov 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so sodelovali v raziskovalnem procesu, eden največjih 

izzivov za kompozitni sektor nihanje delovne sile v prvih mesecih po zaposlitvi. V Nemčiji imajo zaposleni, 

ki delajo na področju kompozitov, pogosto različne poklicne kvalifikacije. Raznolikost tehnoloških 

proizvodnih procesov in uporaba v hibridnih aplikacijah sta velik izziv za podjetja in strokovnjake. 

Potreba po zaposlenih, ki imajo široko paleto znanja o materialih in kompozitnih tehnologijah, se bo še 
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naprej povečevala. V Sloveniji se lahko potencialni zaposleni v industriji kompozitov usposabljajo v 

okviru nacionalne poklicne kvalifikacije − Proizvajalec plastičnih kompozitnih izdelkov. Vendar pa ni 

organizacij za usposabljanje, ki bi zagotavljale strukturirano usposabljanje, ki bi sledilo nacionalnemu 

standardu. Ta pomanjkljivost bo odpravljena s projektom CompoWin. 

V zvezi s tehnološkimi praksami in potrebnimi veščinami večina podjetij računa na ročno delo in sorodne 

tehnike. Postopek je počasen, saj manjka avtomatizacija ali pa ga uporabljajo večja podjetja, ki 

proizvajajo veliko količino materialov (npr. podjetja plastične industrije, keramičnih kompozitov itd.). 

Pultrusion je priljubljen med večjimi podjetji, ki proizvajajo FRP cevi, palice in druge oblike konstantnih 

prerezov. Oprema za avtoklav je draga in jo uporabljajo večinoma večja podjetja. Zaradi večinoma 

ročnega dela in uporabljenih postopkov recikliranje materialov (npr. FRP) ostaja izziv, saj je FR plastika 

nagnjena k številnim težavam in pomislekom pri odstranjevanju in recikliranju plastičnih odpadkov. To 

je zato, ker so FRP pridobljeni iz dveh ali več podproizvodov (tj. polimerov in monomerov), ki jih je težko 

vrniti v primarno stanje. Zaradi tega je FRP težko reciklirati. 

V zvezi s potrebnimi veščinami in kompetencami, ki jih zahteva kompozitna industrija, delodajalci 

poudarjajo, da mora biti vsak potencialni zaposleni motiviran, pripravljen za učenje, biti sposoben delati 

v timu in natančen pri opravljanju svojih nalog. Ko razpravljamo o splošnih spretnostih, potrebnih v tem 

sektorju, so najbolj potrebne veščine brušenja/končne obdelave/rezanja. Zato so dobrodošli delavci s 

predhodnimi izkušnjami ali izobrazbo na področju avtoličarstva, obdelave lesa ali gradbeništva. 

Nekatera podjetja raje zaposlujejo delavce brez veščin, ker obstaja možnost preusposabljanja, čeprav je 

lahko to zamudno in drago. 

Poleg nekaterih posebnih panog, npr. navtike in aeronavtike v Estoniji in Sloveniji, večina ponudnikov 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja nima posebnih izkušenj z izvajanjem poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja delavcev v industriji kompozitov. Na trgu usposabljanja ni ponudb nadaljnjega 

strokovnega usposabljanja, ki prenaša vsebine iz akademskih kurikulumov, na primer iz študijskih 

programov mikrosistemske tehnologije ali kompozitnih tehnologij, na zahteve in potrebe podjetij in jih 

nudi v kratkih formatih kot strokovna nadaljnja usposabljanja. Tudi na tem področju ni mogoče najti 

dodatnih kvalifikacij na področju poklicnega usposabljanja. Skratka, obstaja velika potreba po 

oblikovanju in izvajanju ponudb za dodatne kvalifikacije in poklicni razvoj. Z dodatnimi kvalifikacijami bi 

se podjetja lahko že v zgodnji fazi odzvala na spreminjajoče se okoljske razmere in zahteve glede 

kvalifikacij. 

Glede najučinkovitejših metod poučevanja, vključno s potrebnimi materiali za izvajanje izobraževanj za 

osebje v proizvodnih industrijah, vključno s kompoziti, so udeleženci v raziskovalnem procesu delili 

enake ideje in priporočila. Ker ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v večini držav nimajo 

izkušenj z izvajanjem posebnih usposabljanj za kompozitno industrijo, so potrebne podrobne 

metodološke smernice za razvoj načrtov usposabljanja s strani izvajalcev PIU, vključno z minimalnimi 

zahtevami za strukturo in vsebino načrta usposabljanja. Ti bi morali dopolnjevati obstoječe nacionalne 

poklicne standarde, kot so jih razvili v Sloveniji. V ta proces bi se lahko tudi vključilo, preneslo in uporabilo 

najboljše prakse iz Estonije. 

Del usposabljanj bi poleg tradicionalnega spletnega in osebnega izvajanja, prakse na delovnem mestu 

(t. j. učenje na delovnem mestu) pripravnikom zagotovil priložnosti za delovne izkušnje v resničnem 

življenju, kjer lahko uporabijo akademske in tehnične veščine ter razvijejo zaposljivost. Ti bodo še 

posebej pomembni pri usposabljanju za izdelavo kompozitov, kjer se večina sprejetih in priljubljenih 
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delovnih praks in tehnik izvaja ročno. To je ključnega pomena, saj je splošni cilj vsakega usposabljanja 

na delovnem mestu pomagati delavcem pridobiti nova znanja in razviti nove veščine, ki jih lahko nato 

uspešno uporabijo v praksi. Pomembno je deliti slovenske izkušnje pri pripravi poklicnega standarda, saj 

je razvojni proces skladen z zahtevami ECVET. 

Trenutno je najbolj uporabljena tehnika mentorski pristop na delovnem mestu, glede programov 

usposabljanj in izobraževanj pa je najprimernejša metoda kombinacija teorije in prakse, obstaja pa tudi 

nekaj spletnih portalov na to temo (nekaj v živo, nekaj na spletu) in mentorstvo na delovnem mestu kot 

najbolj uporabna metoda za to vrsto industrije. 

Program usposabljanja je treba ustrezno tržiti in promovirati pravi publiki in industriji. Na primer, za 

zaposlene v pohištveni industriji bi lahko bilo koristno, če bi izvedeli več o kompozitih in kako bi lahko te 

materiale integrirali v prihodnje modele pohištva s ciljem, da gredo pri standardnih izdelkih izven okvirov 

varnega zavetja ter ponudijo nekaj novega, pametnega , inovativnega in trajnostnega. 

Vsi ti vidiki so podrobno opisani v ustreznih razdelkih tega poročila, ki zagotavljajo dragocen vpogled v 

obstoječe tehnološke trende in pomanjkljivosti kompozitne industrije. 

Preberite glavne rezultate IO1:  

• Kompozitna industrija – poročilo o kompetencah in spretnostih (polna različica) 

• Katalog priložnosti in ovir pri zaposlovanju (COBE)  

• Katalog osredotočenosti na potencialne tehnologije (PTFC) 

• Prvi bilten projekta  

 

https://drive.google.com/file/d/1Rz31Lq7RZriw6S7T8rcmGS06hbsl2X-D/view?usp=sharing
http://www.compohub.eu/pluginfile.php/514/mod_page/content/21/PTFC.pdf
http://www.compohub.eu/pluginfile.php/514/mod_page/content/21/compowin-newsletter%20no.1.pdf

