
 

Zapisnik 2. seje »lakirnega in karoserijskega sveta« 

Datum: 7. julij 1998
Kraj: Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 69,  Ljubljana
Čas: 10 - 13 ure

Prisotni:
Predstavniki servisov: Samo Kovačič, Karlo Šoš, Jani Stepan, Slavc Kermavnar, 

Franc Suhadolnik, Zvezdan Rakar, Ivan Hojnik, Roman Lešek, Marjan Močnik, 
Krunoslav Filipčič, Franc Banfi, Damjan Cirman

Predstavniki uradnih zastopnikov: Rado Deankovič
Predstavniki zavarovalnic: Igor Brajnik, Stane Andolšek, Igor Grča, David Kastelic, 

Darko Knez, Janez Tolar
Predstavniki uvoznikov lakov: Janez Konte, Matjaž Ogrin
Predstavnik Obrtne zbornice: Ivan Šel 
Eurotax: Matija Trček

Dnevni red:
· analiza problemov, ki se pojavljajo pri uporabi priročnikov Lakiranje in Kalkulacije
· razprava o tem kdo naj kompletno obdela površino, ki se bo lakirala: ličar ali klepar 
· razprava o dodatku na lakirni material (uskladitev porabe materiala do P80)
· razprava o dodatku na perlo
· razno

Namen »lakirnega in karoserijskega sveta«

· na nivoju Slovenije usklajevati problematiko popravil in kalkulacij škod med vsemi udeleženimi v
tem procesu

· dogovore sprejete na sestankih sveta upoštevati v naslednjih izdajah Eurotax-ovih produktov
· ustanoviti ustrezno strokovno komisijo v kateri bi bili enakovredno zastopani predstavniki vseh 

udeleženih, s ciljem usklajevati tehnično problematiko (material, delovni časi)

Tema 1: Analiza problemov pri uporabi Eurotax-ovih priročnikov 

Predstavnik Eurotax-a je podal svoj pogled na problematiko, ki se pojavlja pri uporabi priročnikov:

· neupoštevanje navodil v uvodu
· neupoštevanje vezanih časov 1/3
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· neupoštevanje dejstva, da so materiali za kalkulacijo stroškov lakiranja vključeni od stopnje 
obdelave P80 dalje

· neupoštevanje dejstva, da so v produktih zajete povprečne cene ličarskih materialov kot jih 
ponujajo uradni uvozniki lakov

· neupoštevanje stopnje predpriprave površine (zlasti plastike)

Tema 2: Obdelava površine do P80

Izhodišče v priročniku Lakiranje je bilo, da klepar pripravi površino do P80, tako kot velja dogovor v
večini evropskih držav. Iz razgovorov s servisi pa je bilo razvidno, da to pri nas ne velja, saj ličarji 
pripravijo površino v celoti sami (do P80 in naprej). Da je temu res tako, so potrdili tudi prisotni na 
»lakirnem in karoserijskem svetu«.

Glede na to dejstvo je potrebno pri ličarskih materialih upoštevati dodatno porabljen material, ki ga
ličar, namesto kleparja, porabi pri obdelavi do P80. 

Ker v Sloveniji še nimamo formirane strokovne komisije, ki bi opravila ustrezne analize, je lastne 
analize izvedel Eurotax na podlagi razpoložljivih primerov. Rezultati so pokazali, da je dejanska 
poraba ličarskih materialov zaradi omenjenih ugotovitev v praksi večja za 10 do 20%. Na podlagi 
najboljše presoje je bilo zato s strani Eurotax-a predlagano povišanje ličarskega materiala za 15%,
kar se bo upoštevalo v naslednji izdaji priročnika Lakiranje, kot tudi v računalniškem programu.

Glavna pripomba zavarovalnic je bila, da je predlagano povišanje premalo argumentirano in da 
niso bili predloženi ustrezni primeri. Na podlagi razprave v kateri so sodelovali vsi prisotni, je bilo 
dogovorjeno, da se sprejme povišanje materiala za 15%, vendar si zavarovalnice pridržujejo 
pravico izvesti dodatne preizkuse. Dodatek na material se bo ponovno usklajeval na naslednji seji 
»lakirnega in karoserijskega sveta« v septembru in se ga bo po potrebi ustrezno korigiralo.

Tema 3: Obračun materiala pri dvoslojnem lakiranju z »mineral efektom«

Dodatek na perlo se obračunava tudi vnaprej tako kot je že navedeno v Eurotax-ovih priročnikih in 
sicer v višini 16%.

Tema 4: Zaščita votlih karoserijskih delov in podvozja

Vprašanje s strani Eurotax-a je bilo ali se pripravi predlog delovnih časov in porabe materialov za 
zaščito votlih karoserijskih delov in podvozja. Prisotni so se strinjali, da so taki podatki potrebni in 
poverili Eurotax-u nalogo, da pripravi ta predlog. Strokovna komisija ga bo obravnavala na eni 
izmed naslednjih sej.
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Tema 5: Strokovna komisija

Na podlagi izkušenj iz tujine bi morala sestavljati »lakirni in karoserijski svet« ustrezna strokovna 
komisija s pravico odločanja. V njej naj bi bili enakovredno zastopani predstavniki kleparjev, 
ličarjev, zavarovalnic, tehničnih služb uradnih zastopnikov in uvoznikov lakov. Eurotax bi prevzel 
vlogo koordinatorja.

Stališče prisotnih je bilo, da je v tem trenutku najbolj primerno, če udeleženci tega sestanka do 
formiranja prave komisije prevzamejo vlogo strokovne komisije, ker so s podano problematiko 
trenutno najbolje seznanjeni. Vsem prisotnim se tudi pošlje zapisnik in se jih vabi na naslednjo 
sejo, ki bo v mesecu septembru.

Zapisala:
Andreja Trček, Eurotax d.o.o.

 

Ljubljana, 16.07.98
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