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1. KAKO V KOMPOZITNI DELAVNICI OBDRŽATI SLUŽBO IN NAPREDOVATI? 
V kompozitni industriji je vsak izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov dragocen. Naša želja je, da vsak izdelovalec doseže 

najvišjo možno stopnjo usposobljenosti. Pri tem vam bomo pomagali! Še več, pri tem vam bodo v pomoč tudi odlična orodja, 

ki smo jih razvili v evropskih projektih CompoHub in CompoWIN, financirana iz evropskega programa Erasmus+. 

 

Da boste v kompozitni delavnici dobili in obdržali službo morate doseči vsaj stopnjo 'Pomočnika'. To je tema naslednje strani in 

diagrama 2. Zaenkrat je pomembno, da so pot in stopnje v vašem razvoju vnaprej jasno in natančno določene. To vam omogoča, da 

spremljate svoj napredek. 

 

Vaši mentorji in drugi bolj izkušeni sodelavci vas bodo vedno ocenjevali po naslednjih treh kategorijah. 

 

 
Diagram 1 
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ZNANJE pomeni koliko veste oziroma koliko poznate kompozitno tehniko. Znanje vam omogoča pravilno uporabo materialov, orodij 

in proizvodnih postopkov v kompozitni delavnici. Brez znanja ne morete razviti dobrih ročnih spretnosti. Nekaj znanja boste pridobili v 

delavnici (praktično), večino pa preko on-line portala compohub.eu. 

 

VEŠČINE – pomenijo kako vam gre delo od rok. Tukaj nas zanimata vaša natančnost in hitrost. Spretnost boste razvili s praktičnim 

delom v kompozitni delavnici. 

 

DOBER ODNOS do dela, do sodelavcev, do izdelkov in do varnosti. Ta koncept vsebuje tudi vašo pripravljenost za delo ter 

prevzemanje odgovornosti ter dobre odnose z vsemi člani ekipe. Pomeni tudi, da med delom ustrezno zavarujete sebe in svoje 

sodelavce z ustrezno zaščitno opremo. Dober odnos prevzemite od najbolj urejenih in natančnih sodelavcev v kompozitni delavnici. 

Potrudite se, da s svojim odnosom postanete zgled mlajšim sodelavcem ali novincem. 
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2. STOPNJE DELAVCEV V KOMPOZITNI DELAVNICI 

 
Izdelava kompozitnih kosov je timsko delo. Ekipa doseže najboljše rezultate, če je strukturirana. To pomeni, da ima vsak član ekipe 

svojo vlogo in odgovornost. 

 

Zato so delavci v kompozitni delavnici razdeljeni na štiri stopnje. Te so: 

● POMOČNIK 

● SAMOSTOJNI IZDELOVALEC 

● MOJSTER 

● VODJA 

 

Kakšne so vloge delavca na vsaki stopnji, je prikazano na diagramu 2. Ko vstopate v kompozitno industrijo, boste verjetno začeli na 

stopnji pomočnika. Če ste spretni z rokami, delate odgovorno in ste radovedni, boste zelo hitro napredovali na stopnjo samostojnega 

izdelovalca. Stopnjo mojstra lahko dosežejo vsi, ki o svojem delu razmišljajo, so natančni in inovativni. Stopnja vodje kompozitnega 

izdelka pa vsebuje vso znanje mojstra ter dodatno zahteva še smisel in sposobnost za organizacijo. 
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Diagram 2 
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3. KAKO ZAČETI IN KAKO NAPREDOVATI? 
 

Vstop v kompozitno industrijo je odlična karierna poteza, če radi delate s svojimi rokami. Kako torej narediti prvi korak? 

 

Pred evropskima projektoma CompoWIN in CompoHUB, je bil vstop in napredovanje na tem področju težak in dolgotrajen. Sedaj je z 

orodji CompoWIN – med katerimi je je tudi ta vodič – vstop lažji, hitrejši, predvsem pa ga lahko vodite in režirate sami.  

 

Pot do zaposlitve in napredovanje je predstavljeno spodaj na diagramu 3. 

 
Diagram 3 

 

Ta dokument je eno od orodij projekta CompoIN in predstavlja vodič za zaposlitev. Obstaja velika verjetnost, da ste ta dokument prejeli 

v kompozitni delavnici, ki uporablja tudi druga orodja CompoWIN. 
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Verjetno je tudi, da ste v eni izmed dveh situacij: 

 

● Kompozitna delavnica vam je že ponudila delovno mesto. V tem primeru vam bo ta vodič zelo pomagal pri vašem 

napredovanju. Prav tako bo pridobivanje znanja preko online tečaja na compohub.eu lažje in hitrejše, saj boste hkrati pridobivali 

tudi praktične izkušnje v kompozitni delavnici. 

● V vaši okolici je kompozitna delavnica, kjer bi radi delali. V tem primeru vam bodo orodja CompoWIN močno povečala 

možnosti za zaposlitev. To lahko storite s samostojnim študijem osnovnega tečaja kompozitov, ki je na voljo na spletnem portalu 

compohub.eu. S tem boste tudi dokazali, da ste motivirani in da vas to področje dela resnično zanima. 

 

V obeh primerih je naslednji korak pridobitev dostopa do spletnega učnega portala compohub.eu. 

  

http://www.compohub.eu/course/view.php?id=5
http://www.compohub.eu/course/view.php?id=5
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4. PRIDOBIVANJE ZNANJA Z ORODJI CompoWIN 
 

V podjetjih, ki uporabljajo orodja CompoWIN projekta, poteka učenje delno v delovnem okolju (kompozitni delavnici) in delno preko 

spletnega učnega portala compohub.eu. 

 
Spletni učni portal se nahaja na naslovu: www.compohub.eu 

 

Ko odprete spletno stran, morate ustvariti svoj uporabniški račun. Tekom tega procesa si izberre tudi svoje uporabniško ime in geslo. 

Zapomnite si ju. Še bolje, zapišite jih tukaj: 

Vaše uporabniško ime: ____________________       Vaše geslo:_________________  

Pri vpisu v portal pazite, da pravilno vpišete velike in male črke ter druge znake 

 

Priporočamo, da do vsebin na spletnem portalu compohub.eu dostopate prek računalnika in ne pametnega telefona. 

 

Če imate težave z registracijo ali kasnejšo prijavo, ne obupajte. Računalniki včasih povzročajo težave. Ne dovolite, da bi vam manjše 

težave preprečile vstop v svet kompozitne proizvodnje. Če imate težave, pišite na info@aformx.si in pomagali vam bomo pri dostopu 

na portal. 

http://www.compohub.eu/course/view.php?id=5
http://www.compohub.eu/
mailto:info@aformx.si
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5. PRIDOBIVANJE ZNANJA PRED ZAPOSLITVIJO 
 

Torej ste se odločili, da začnete brati spletne vsebine? Super! 

 

Če želite narediti zelo pozitiven vtis na bodočega delodajalca, preberite nekaj kratkih poglavij osnovnega tečaja kompozitov na 

spletnem portalu compohub.eu. 

 

Sledite temu postopku: Ko se prijavite na portal in vpišete v tečaj, poiščite poglavja, ki so navedena spodaj v tabeli 2. Preberite vsako 

poglavje. Vsako poglavje ima vdelana vprašanja, izročke in povzetek vsebine, kjer so navedene ključne točke poglavja. Z dobrim 

občutkom lahko kontaktirate katerokoli kompozitno delavnico, ko razumete večino točk poglavja in izročkov. 

 

Med učenjem uporabite naslednjo tabelo, za lažje spremljanje napredka. 

Tečaj Lekcija 
Ali sem končal lekcijo? 

(DA/NE) 

Ali sem odgovoril na vsa 
vprašanja? 

(DA/NE) 

Ali razumem večino 
izročkov? (DA/NE) 

A-B-C KOMPOZITOV UVOD    

A-B-C KOMPOZITOV VLAKNA IN TKANINE    

A-B-C KOMPOZITOV SMOLE IN MATRICE    

OSNOVNI POSTOPEK 
IZDELAVE  

ROČNA LAMINACIJA    

Tabela 2 

 

Ko izpolnite to tabelo, se dogovorite za obisk izbrane kompozitne delavnice. Obstaja velika verjetnost, da boste s tega obiska odšli s 

ponudbo za delo. 

 

http://www.compohub.eu/course/view.php?id=5
http://www.compohub.eu/
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6. KLJUČNE KOMPETENCE 
 

Ko boste začeli delati v kompozitni delavnici boste pridobljeno znanje nadgrajevali še s spretnostmi ter z odnosom. Spodnja tabela 

predstavlja zemljevid kompetenc, ki jih je potrebno doseči. 

 

V tabeli so navedene ključne kompetence ki jih mora obvladati delavec / delavka za posamezno stopnjo napredovanja v kompozitni 

delavnici. Stopnje napredovanja (pomočnik, izdelovalec, mojster, vodja produkta) se nanašajo na diagram 2 v tem vodiču. 

 

Delovno področje Opis kompetenc Pomočnik Izdelovalec Mojster Vodja 

PRIPRAVA 
MATERIALA 

Zbere in pripravi material za izdelavo kompozitnih izdelkov 
na osnovi načrta laminacije. 

delno v celoti v celoti V celoti 

LAMINACIJA IN 
VAKUUM VREČA 

Pripravi in sortira kroje tkanin, veziva in pomožne materiale, 
jih ročno zlaminira in po potrebi vstavi v vakuumsko vrečo 

delno večinoma v celoti V celoti 

REZANJE, 
SPAJANJE, 

ZAPIRANJE IN 
RAZKALUPLJANJE 

Reže in spaja kompozitne izdelke. delno večinoma v celoti V celoti 

FINIŠ 
Površinsko obdeluje kompozitne elemente, sestave, 
polizdelke in izdelke.  

delno večinoma v celoti V celoti 

MONTAŽA IN 
GRADNJE 

Sestavlja in montira kompozitne izdelke in polizdelke. delno večinoma  v celoti V celoti 

KONTROLA IN 
POPRAVILA 

Izvaja kontrolo izdelkov ali polizdelkov. Vzdržuje ter izvaja 
manjša in večja popravila kompozitnih izdelkov. 

ne delno v celoti V celoti 

 
Tabela 3 
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7. BOLJ PODROBNA MERILA ZA NAPREDOVANJE 
 

Sledeči del vodiča je uporaben, ko že delate v kompozitni delavnici. S tem ko so naloge in spretnosti jasno predstavljene v tabelah 
na sledečih straneh, lahko tako vi, kot vaši nadrejeni točno spremljate katere stvari znate in katere vam še manjkajo do naslednje 
stopnje. 
 

Pri tem ne pozabiti na učenje. V Tabeli 1 so bile navedene zgolj začetne vsebine na učnem portalu compohub.eu. Na tem spletnem 
naslovu boste našli še več izredno uporabnih vsebin, ki jih študirajte ob delu. 
 

Zelo je pomembno sledeče: 
 

 
 

Tabele ključnih del, ki se začnejo na naslednji strani sestavljajo Nacionalno poklicno kvalifikacijo. Nacionalna poklicna kva lifikacija 
uradno dokazuje vašo usposobljenost. To je uradna (državna) potrditev, da obvladate izdelovanje kompozitnih izdelkov. To je 
priložnost, da z usposabljanjem ob delu ter z orodji CompoWIN pridobite državno kvalifikacijo in certifikat NPK. 
 

Več o mehanizmu priznavanja izkušenj NPK si lahko preberete tukaj: https://npk.si/za-posameznike/ 
 

Nacionalna poklicna kvalifikacija in s tem certifikat NPK obstaja za Izdelovalca kompozitnih izdelkov. Ta NPK je bil razvit v okviru 
projekta CompoHUB. Več si lahko preberete tukaj: https://npk.si/katalogi/3778648/ 
 

Izpit za nacionalno poklicno kvalifikacijo morate opraviti preden dosežete stopnjo MOJSTRA. 
 

  

http://www.compohub.eu/course/view.php?id=5
https://npk.si/za-posameznike/
https://npk.si/katalogi/3778648/
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DELOVNO 
PODROČJE 

(1 od 6) 

ZNANJA IN 

SPRETNOSTI 
KOMPETENCE 

Pomočnik Izdelovalec Mojster  

 

 

 

PRIPRAVA 

MATERIALA 

 

Delavec zbere in 
pripravi material za 

izdelavo 
kompozitnih 

izdelkov na osnovi 
načrta laminacije. 

 
 

● prepozna različne 
materiale tkanin in 
njihove tehnološke 
lastnosti ter jih loči 
med seboj 

● prepozna različna 
tkanja, jih loči med 
seboj in pozna 
njihove lastnosti 

● preveri skladnost 
šablone rezanja s 
tehnično 
dokumentacijo 

Prepozna tip materialov za izdelavo 

kompozitnega izdelka. 
Podpis mojstra 

in datum 

 
 

Podpis mojstra 

in datum 

 
Podpis 

mojstra in 

datum 

Pregleda in prebere načrt laminacije. 
- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Izbere in pripravi material za izdelavo 
kompozitnih izdelov na osnovni načrta 
laminacije. 

- 
Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Uporabi ustrezno osebno zaščitno opremo. Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Opiše nevarnosti nepravilne uporabe 
zaščitne opreme bodisi zaradi nepravilnega 
ravnanja z materialom ali zaradi postopkov 
izdelave. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Prepozna različna tkanja in na konkretnih 
primerih pojasni njihove tehnološke 
lastnosti. 

- 

Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 
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PRIPRAVA 
MATERIALA 

 
(nadaljevanje) 

Samostojno očisti kalup, ga namaže z 
ločilcem in pripravi za uporabo. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Izpolni tehnološko dokumentacijo ter po 
potrebi skladišči vzorce smole in žetone 
laminata ter jih označi glede na delovni 
proces. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Na realnem primeru materiala oz. snovi iz 
tehničnega in varnostnega lista razbere 
osnovne ter nevarne lastnosti in jih pojasni 

- 
Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 
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DELOVNO 
PODROČJE 

(2 od 6) 

KLJUČNE NALOGE KOMPETENCE 
Pomočnik Izdelovalec Mojster  

LAMINACIJA 

IN VAKUUM 

VREČA 

Delavec pripravi in 
sortira kroje tkanin, 
veziva in pomožne 
materiale, jih ročno 
zlaminira in po 
potrebi vstavi v 
vakuumsko vrečo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• kroji tkanino 
tako, da 
optimalno 
izkoristi 
material 

• označi in zariše 
kroj 

• pozna osnovne 
lastnosti veziv 

• pozna osnove 
masnih in 
volumskih 
mešalnih 
razmerij veziv 
in jih zna 
izračunati 

• pripravi vezivni 
material 

 
• pripravi tkanino 

za močenje 
• premoči 

tkanino 

Na podlagi tehnološke dokumentacije grobo 
oceni in opiše delovni postopek ter pove, 
koliko časa bo ta postopek trajal in katere 
so njegove glavne faze. 

- - 
Podpis 

mojstra in 

datum 

Pripravi svoje delovno mesto z vsemi 
potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi 
pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval 
med delom. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Preveri, ali so vsa orodja ustrezno 

vzdrževana, in odpravi napake še pred 

pričetkom dela. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Uporablja osebna zaščitna sredstva. Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Zagotovi dovolj prostora za delo in med 
procesom skrbi za urejenost in ergonomijo 
delovnega mesta. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Označi in zariše kroj tako, da optimalno 
izkoristi material. 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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LAMINACIJA 

IN 

VAKUUMSKA 

VREČA 

(nadaljevanje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• razreže tkanino 
glede na 
zarisane kroje 

• pravilno in 
vešče uporablja 
orodja za 
premočenje in 
laminacijo 
tkanine 

• laminira sloje 
tkanine 

• pozna osnovne 
lastnosti 
pomožnih 
materialov 
(polnila) 

• pozna 
postopke za 
pripravo 
pomožnih 
materialov na 
laminacijo 

• pripravi 
pomožni 
material 

• pozna osnove 
vakuumiranja 

Izračuna masno in volumensko mešalno 
razmerje veziv in na podlagi tega pripravi 
vezivni material. 

- 
Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Zanesljivo meša vezivni material. Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Po ustreznem tehnološkem postopku moči 
in laminira tkanino. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Izdela vakuumsko vrečo in jo zatesni ter 
vakuumira izdelek. - 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Pojasni postopek utrjevanja izdelka s 
segrevanjem. - 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Pravočasno čisti svoje delovno mesto in 
odmika odpadni material. - 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Med fazami pravilno oceni, katerih orodij ne 
bo več potreboval, jih očisti ali pa vsaj 
odmakne, tako da ne vplivajo na čistočo 
delovnega mesta, okolice in da se ne 
zatrdijo. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Izpolni tehnološko dokumentacijo. 
- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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LAMINACIJA 

IN VAKUUM 

VREČA 

(nadaljevanje) 
 

• izdela 
vakuumsko 
vrečo in jo 
zatesni 

• vakuumira 
izdelek 

• pozna osnove 
utrjevanja 
kompozitnega 
izdelka 

• utrjuje izdelek 
tako, da 
postopno 
segreva izdelek 
s kalupom ali 
brez v peči in 
ohranja 
temperaturo 
določeno 
število ur 
 

Pravilno sortira odpadne materiale s 
posebnim poudarkom na tistih, ki so lahko 
za okolje škodljivi. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Odpadke sortira glede na reciklažne 
lastnosti. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Opiše, katere nevarnosti so možne ob 
nepravilni uporabi zaščitnih sredstev bodisi 
zaradi materiala bodisi zaradi postopkov 
izdelave. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Na realnem primeru materiala oz. snovi iz 
tehničnega in varnostnega lista razbere 
osnovne lastnosti ter nevarne lastnosti in jih 
pojasni. 

- 

Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Pojasni osnovne principe različnih postokov 
(infuzije, RTM, gelcoatiranje, delo v 
avtoklavu, SPRINT) ter prednosti in slabosti 
posameznega postopka 

- - 

Podpis 

mojstra in 
datum 

Pojasnite prednosti in slabosti postopka 
ročne laminacije. - - 

Podpis 

mojstra in 
datum 
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DELOVNO 
PODROČJE 

(3 od 6) 

KLJUČNE 

NALOGE 
KOMPETENCE 

Pomočnik Izdelovalec Mojster  

 

RAZREZ, 

SPAJANJE, 

ZAPIRANJE 

Delavec razrezuje 
in spaja kompozitne 
izdelke. 
 
Zapira kalupe in 
kalupe razkaluplja. 
Iz kalupov zanesljiv 
jemlje izdelke. 
 
 
 
 
 

● upošteva 
zakonitosti 
rezanja 
kompozitnih 
izdelkov in 
razume vpliv 
odpadkov, ki 
pri rezanju 
nastanejo, na 
zdravje in 
okolje 

● uporablja vsaj 
dve tehnologiji 
rezanja 
kompozitnih 
izdelkov 

● izvrši končni 
razrez glede 
na dimenzije, 
predpisane na 
tehniški 
dokumentaciji 

Na podlagi tehnološke dokumentacije grobo 
oceni in opiše delovni postopek ter pove, 
koliko časa bo ta postopek trajal in katere so 
njegove glavne faze. 

- - 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Pripravi svoje delovno mesto z vsemi 
potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi 
pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval 
med delom. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Preveri, ali so vsa orodja ustrezno 
vzdrževana, in odpravi napake še pred 
pričetkom dela. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Uporablja osebna zaščitna sredstva. Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Zagotovi dovolj prostora za delo in med 
procesom skrbi za urejenost in ergonomijo 
delovnega mesta. 

 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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RAZREZ, 

SPAJANJE, 

ZAPIRANJE 

(nadaljevanje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● izdela ostale 
elemente 
glede na 
dimenzije in 
pozicije na 
tehniški 
dokumentaciji 
(izrezi, luknje 
...) 

● pozna 
tehnologijo 
lepljenja in 
lastnosti 
vezivnih 
materialov 

● pravilno 
pripravi lepilni 
spoj 

● dolžinsko, 
širinsko in 
ploskovno lepi 
elemente 

● pozna 
tehnologijo 
brušenja 
kompozitov ter 
tehnološke 
lastnosti in 
uporabnost 
brusnih 

Natančno obrezuje izdelke, dokler so še v 
kalupih. - 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Razkaluplja laminate iz orodja. 
- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Z upoštevanjem varnosti pri delu grobo 
obreže kose na nadmero. 

Podpis mojstra 

in datum 
Podpis mojstra 

in datum 

Podpis 

mojstra in 
datum 

Z upoštevanjem varnosti pri delu obreže kos 
na končno mero in obrusi robove. - - 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Izvede testno zapiranje kalupov. 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Pripravi lepilni spoj (čiščenje, brušenje) in ga 
izvede z namenskim lepilom ter morebitnim 
utrjevanjem. 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Izvede zapiranje večjih kalupov. 

- - 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Pravočasno čisti svoje delovno mesto in 
odmika odpadni material. - 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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RAZREZ, 

SPAJANJE, 

ZAPIRANJE 

(nadaljevanje) 

 

sredstev in 
izbere najbolj 
primernega za 
posamezni 
izdelek 

● brusi 
obdelovance z 
različnimi stroji 
za brušenje 

Med fazami pravilno oceni, katerih orodij ne 
bo več potreboval, jih očisti ali pa vsaj 
odmakne, tako da ne vplivajo na čistočo 
delovnega mesta, okolice in da se ne 
zatrdijo. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Vseskozi spremlja čas izdelave in delovne 
pogoje (predvsem sobno temperaturo) ter jih 
po potrebi in v ustreznih intervalih beleži v 
tehnološko dokumentacijo. 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Pravilno sortira odpadne materiale s 
posebnim poudarkom na tistih, ki so lahko za 
okolje škodljivi. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Odpadke sortira glede na reciklažne 
lastnosti. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Opiše, katere nevarnosti so možne ob 
nepravilni uporabi zaščitnih sredstev bodisi 
zaradi materiala bodisi zaradi postopkov 
izdelave. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

S svojimi sodelavci med delovnim procesom 
komunicira natančno, jasno in nedvoumno, 
tako da delovni proces teče z delovno 
sinergijo več delavcev. 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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DELOVNO 
PODROČJE 

(4 od 6) 

KLJUČNE 

NALOGE 
KOMPETENCE 

Pomočnik Izdelovalec Mojster  

FINIŠ 

Delavec površinsko 
obdeluje 
kompozitne 
elemente, sestave, 
polizdelke in 
izdelke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• pripravi izdelek za 
končno obdelavo 

• uporablja različne 
tehnike nanašanja 
materialov za 
površinsko 
obdelavo 

• površinsko 
obdeluje 
kompozitne izdelke 

• pozna različne 
tehnologije 
površinske 
obdelave 
elementov 

• razlikuje sredstva 
za površinsko 
obdelavo po 
uporabnosti in 

Na podlagi tehnološke dokumentacije grobo 
oceni in opiše delovni postopek ter pove, 
koliko časa bo ta postopek trajal in katere so 
njegove glavne faze. 

- - 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Pripravi svoje delovno mesto z vsemi 
potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi 
pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval 
med delom. 

Podpis mojstra 

in datum 
Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Preveri, ali so vsa orodja ustrezno 
vzdrževana, in odpravi napake še pred 
pričetkom dela. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Uporablja osebna zaščitna sredstva. Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Zagotovi dovolj prostora za delo in med 
procesom skrbi za urejenost in ergonomijo 
delovnega mesta. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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FINIŠ 

(nadaljevanje) 
 
 
 
 
 
 
 

 

tehnoloških 
lastnostih 

• pozna naprave za 
površinsko 
obdelavo 
kompozitnih 
izdelkov in njihovo 
delovanje 

Oceni končni izgled izdelka in ga primerja s 
tehnološko zahtevo 

- - 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Izvede pripravljalna dela za končni finiš 
(osnovna barva, hrapanje, grobo kitanje)  

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

S kombinacijo postopkov (čiščenje, brušenje, 
poliranje, lakiranje, barvanje) izvede 
zaključno obdelavo elementa 

- - 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Pravilno sortira odpadne materiale s 
posebnim poudarkom na tistih, ki so lahko za 
okolje škodljivi. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Odpadke sortira glede na reciklažne 
lastnosti. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

S svojimi sodelavci med delovnim procesom 
komunicira natančno, jasno in nedvoumno, 
tako da delovni proces teče z delovno 
sinergijo več delavcev. 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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DELOVNO 
PODROČJE 

(5 od 6) 

KLJUČNE NALOGE KOMPETENCE 
Pomočnik Izdelovalec Mojster  

 

 

MONTAŽA IN 

VGRADNJE 

Delavec sestavlja in 
montira kompozitne 
izdelke in 
polizdelke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● sestavlja 
kompozitne 
polizdelke 

● sestavlja 
kompozitne 
izdelke 

● pozna 
tehnološko 
zaporedje 
sestave 
kompozitnih 
izdelkov 

Na podlagi tehnološke dokumentacije grobo 
oceni in opiše delovni postopek ter pove, 
koliko časa bo ta postopek trajal in katere so 
njegove glavne faze. 

- - 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Pripravi svoje delovno mesto z vsemi 
potrebnimi orodji, s stroji in z ostalimi 
pripomočki in materiali, ki jih bo potreboval 
med delom. 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Preveri, ali so vsa orodja ustrezno 
vzdrževana, in odpravi napake še pred 
pričetkom dela. 

- 
Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Uporablja osebna zaščitna sredstva. Podpis 
mojstra in 

datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Kompozitni izdelek montira v kombinaciji z 
drugimi elementi na razstavljiv oz. 
nerazstavljiv spoj po ustreznem tehnološkem 
postopku. 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Vgrajuje večje ali bolj zahtevne vgradnje z 
majhno toleranco. - - 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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MONTAŽA IN 

VGRADNJE 

(nadaljevanje) 

S svojimi sodelavci komunicira natančno, 
jasno in nedvoumno, tako da delovni proces 
teče z delovno sinergijo več delavcev. 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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DELOVNO 
PODROČJE 

(6 od 6) 

KLJUČNE NALOGE KOMPETENCE 
Pomočnik Izdelovalec Mojster  

KONTROLA 

IN 

POPRAVILA 

 

Delavec izvaja 
kontrolo izdelkov 
ali polizdelkov.  
 

Vzdržuje ter izvaja 
manjša in večja 
popravila 
kompozitnih 
izdelkov. 

 

● vizualno ugotovi 
stanje elementa, 
sklopa oz. izdelka 

● izvaja manj zahtevna 
popravila polizdelkov 
in izdelkov 

● izvede postopek 
vzdrževanja 
(čiščenje, krpanje, 
zamenjava delov, 
površinska obdelava 

Končani izdelek ali polizdelek kritično 
oceni glede na vse zahtevane 
karakteristike 

- 

Podpis mojstra 

in datum 
Podpis 

mojstra in 
datum 

Primerja fizični izdelek z znanimi 
tehnološkimi zahtevami - - 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Predstavi ugotovitve 
- - 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Vizualno ugotovi stanje 
poškodovanega ali zlomljenega 
elementa, sklopa oz. izdelka 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

Določi uporabljene izdelavne 
materiale - - 

Podpis 

mojstra in 
datum 

Pojasni način in zaporedje popravila 

- - 

Podpis 
mojstra in 

datum 
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Izvede postopek vzdrževanja 
(čiščenje, krpanje, zamenjava delov, 
površinska obdelava) 

- 

Podpis mojstra 
in datum 

Podpis 
mojstra in 

datum 

 
 

 

8. POVZETEK 
 

Ta vodnik povzema začetno misel. Naša želja je, da vsak izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov doseže najvišjo možno 

raven usposobljenosti. Pri tem vam bomo pomagali! 

 

Vodič, ki je pred vami vas bo spremljal več mesecev. Predlagamo, da si ga natisnete in vložite v mapo. Imejte to mapo s seboj med 

učenjem in med uvajanjem v delo kompozitne delavnice. Naša želja je, da na konec vložite še uspešno pridobljen certifikat NPK - 

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov. 

 

Vodič zaključujemo z grafičnim povzetkom kako najbolje ta vodič uporabljati in kako najhitreje in najbolje napredovati po poti in 

stopnjah usposobljenosti v kompozitni industriji. 
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Diagram 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


