
 

Zapisnik 3. seje »lakirnega in karoserijskega sveta« 

Datum: 2. februar 2000
Kraj: Obrtna zbornica Slovenije - Sekcija avtoservisno remontnih dejavnosti, 

Celovška 69,  Ljubljana
Èas: 13 - 16.30 ure

Prisotni:
Predstavniki servisov: Robert Jurak (Nova, Koper), Karlo Šoš (S.O.S Motors, Murska Sobota), 
Jani Stepan (PSC Stepan, Èrnomelj), Drago Božiè (Avtotehna Vis, Ljubljana) , Iztok Bobnar 
(Avtotehna Vis, Ljubljana), Boleslav Kermavnar (Avtotehna Vis, Ljubljana), Jeromel Dušan (PSC 
Tolmin), Mirko Spolenak (Avto Celje), Ivan Šel (Porsche Ljubljana)Borut Emeršiè (Avtohiša 
Kanduti, Maribor), Franc Rižnar (Štajerski avto dom, Maribor), Ervin Prinèiè (Avtokleparstvo 
Prinèiè, Nova Gorica), Martin Drev (Avtohiša Drev, Petrovèe), Jože Podmiljšak (R.S.L. Levec), 
Martin Müller (Avto Müller, Gornja Radgona), Peter Raišp (Avtokleparstvo Raišp, Maribor), Bojana 
Sernko (Avto Sernko, Maribor), Simon Magdalenc (Avtolièarstvo Magdalenc, Maribor), Gregor 
Poljak (Avtokleparstvo Poljak, Prapetno brdo), Franci Gregorc (Avto Šerbinek, Maribor), Ivan 
Hojnik (Avto Šerbinek, Maribor), Marjan Moènik (Avto Moènik, Kranj), Milan Jarc (Avto Jarc, 
Maribor)

Predstavniki uradnih zastopnikov: Miran Babiè (Hyundai avto trade), Mitja Miheliè (Avto Triglav), 
Iztok Gacina (Avto Triglav), Tomaž Moravec (Industrijaimport), Andrej Leskošek (Avtohiša 
Kolmaniè), Krunoslav Filipèiè (Kruno Brežice), Edvard Lobikovnik (AC Mobil, Ljubljana), Milan 
Dolinar (C.J.I., Ljubljana), Bernard Mrzligar (C.J.I., Ljubljana)

Predstavniki zavarovalnic: David Kastelic (Maribor), Darko Knez (Maribor), Jože Razpotnik (Tilia),
France Saje (Tilia), Božidar Vivod (Generali SKB), Stane Kalin (Krekova zav.), Iztok Vidmar 
(Adriatic), France Žgajnar (Slovenica)

Predstavniki uvoznikov lakov: Janez Konte (Helios Forum Colorum, Domžale), Drago Pirh 
(Spekter, Žalec), Matjaž Ogrin (Glaso, Mengeš), Franc Gomboc (Reparatur Color, Ljubljana), 
David Bartol (Color System, Škofije)

Predstavniki Obrtne zbornice: Ivan Šel (OZS), Janko Razgoršek (OOZ Celje)

Predstavniki Eurotaxa: Matija Trèek, Dejan Butinar, Andreja Trèek

Dnevni red:
· Pregled stanja na podroèju kalkuliranja stroškov avtokleparskih in avtolièarskih popravil
· Cene nadomestnih delov v programu »Autocalc«
· Cene lièarskih materialov v programu »Autocalc«
· Lakiranje na prehod - kdaj in kako
· Dodatno delo - proste postavke (npr. težave pri demontažah in montažah, èas za pripravo 

površine do P80)
· Reševanje problemov pri uporabi programa »Autocalc« (pravilen izbor vozila, morebitne napake

v programu)
· Korozijska zašèita - poenotenje potrebnega èasa za korozijsko zašèito
· Razno
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Tema 1: Pregled stanja na podroèju kalkuliranja stroškov avtokleparskih in avtolièarskih 
   popravil

Predstavnik Eurotaxa je podal svoj pogled na situacijo in pojasnil, da je namen koordinacije 
usklajevati problematiko popravil in kalkulacij škod med vsemi udeleženimi v tem procesu. Idealno 
bi bilo, èe bi se v skladu z logiko, ki velja v 23 evropskih državah, udeleževali sej lakirnega in 
karoserijskega sveta predstavniki zavarovalnic (delegirani s strani Zavarovalnega združenja), 
predstavniki servisov: kleparjev in lièarjev (delegirani s strani Obrtne in Gospodarske zbornice), 
predstavniki tehniènih služb uvoznikov vozil (delegirani s strani Zveze uvoznikov) in predstavniki 
uvoznikov lakov. Ker teh predstavnikov do sedaj ni imenovala nobena od naštetih institucij, je 
Eurotax kot  koordinator ponovno povabil predstavnike v širšem sestavu.
Sklepi dogovorjeni na lakirnem in karoserijskem svetu se bodo upoštevali v praksi in zavedli v 
naslednjih izdajah Eurotaxovih produktov (v katalogih Kalkulacije in Lakiranje in v raèunalniškem 
programu »autocalc«).

Tema 2: Cene nadomestnih delov v produktih Eurotaxa

Cene nadomestnih delov navedene v Eurotaxovih produktih so cene originalnih nadomestnih 
delov, ki veljajo pri uradnih zastopnikih. Eurotax aktualizira cene nadomestnih delov šestkrat letno 
in jih navaja v svojih produktih brez DDV in brez rabatov.
Na podlagi opravljenih razgovorov s tehniènimi službami uradnih zastopnikov v veèini primerov 
velja, da bi morale biti cene nadomestnih delov v mreži pooblašèenih servisov enake, torej take 
kot jih podaja uradni zastopnik. 

Sklep: Podlaga za obraèun stroškov popravil škod so cene originalnih nadomestnih delov, ki 
veljajo pri uradnih zastopnikih v Sloveniji (maloprodajne cene brez DDV). 

Tema 3: Cene lièarskih materialov 

Cene lièarskih materialov, ki jih zajema v svojih produktih Eurotax so povpreène cene lièarskih 
materialov vseh uradnih uvoznikov lakov v Sloveniji. Podatki so obdelani po AZT - Eurotax 
metodologiji, ki jo priznavajo vsi proizvajalci avtomobilov v Evropi. V košarici materialov so zajete 
kolièine materialov, ki nastopajo v idealnem primeru. Morebitne višje cene vstopnih materialov od 
cen materialov pri uvoznikih lakov, niso upoštevane.

Sklep: Osnova za kalkulacijo lièarskih popravil so vrednosti izraèunane po AZT - Eurotax 
metodologiji. 

Tema 4: Lakiranje na prehod - kdaj in kako

Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da katalogi in program omogoèajo tudi kalkuliranje lakiranja na 
prehod. Pravilen izraèun èasa za lakiranje na prehod se sestoji iz: èasa potrebnega za lakiranje in 
èasa potrebnega za demontaže in montaže, èe so te potrebne. 

Predstavnik Standoxa je nato v kratki prezentaciji razložil zakaj je lakiranje na prehod potrebno in 
kdaj se ga izvaja. V svoji obrazložitvi je poudaril, da lakiranje na prehod zahteva veèina dvoslojnih 
in veèslojnih lakov (tako metalik kot perla), kar velja zlasti za vertikalne karoserijske dele. Enako 
stališèe so potrdili tudi predstavniki ostalih uvoznikov lakov (Sikkens, Glasurit, PPG in ICE). 
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V burni razpravi so sodelovali tudi predstavniki servisov, ki so potrdili, da je lakiranje na prehod 
potrebno in ga že sedaj izvajajo, èeprav jim ga zavarovalnice vedno ne plaèajo. 

Predstavnik zavarovalnice Maribor je vsesplošni razpravi dodal mnenje, da se njihova 
zavarovalnica strinja z lakiranjem na prehod in ga bo tudi plaèala, èe je strokovno potreben, 
vendar bo to še pretehtal cenilec pri ogledu vozila. Predstavnik zavarovalnice Generali je povedal, 
da priznajo lakiranje na prehod že sedaj, èe je to potrebno. 

Predstavnik Avto Triglav je predlagal, da naj se doloèi komisija, ki bi strokovno pripravila 
konkreten predlog kdaj se izvaja lakiranje na prehod in kdaj morebiti ne, da v praksi ne bi veè 
prihajalo do dilem. 

Sklep: Zavarovalnice: Maribor, Tilia in Generali priznajo lakiranje na prehod. Cenilec 
zavarovalnice in avtolièar uskladita potrebna dela, kar se zavede na cenilni zapisnik (mesto 
preliva, morebitne demontaže in montaže). V primeru, ko cenilec smatra, da lakiranje na prehod ni
potrebno, to prav tako zapiše na cenilni zapisnik. V tem primeru zavarovalnica lakiranja na prehod 
ne bo plaèala. 
Predstavnika zavarovalnic Slovenica in Adriatic se do tega dogovora nista opredelila. 

Tema 5: Dodatno delo - proste postavke

· Dodatna dela pri kleparskih popravilih 

Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da za popravila karoserijskih delov v Eurotaxovih produktih ni 
podanega normativa, prav tako tudi ne za morebitna dodatna dela, ki nastopijo pri menjavah novih
delov.

Sklep: Za popravilo karoserijskih delov (klepanje) se prizna ustrezen èas kot ga dogovorita cenilec
zavarovalnice in klepar ob ogledu vozila. Opredelita ga  kot prosto postavko. Enako velja za 
dodatno delo, ki nastopi ob morebitnih težavah pri menjavi novih delov.

· Dodatna dela pri lièarskih popravilih

Na prejšnji seji lakirnega in karoserijskega  sveta je bil sprejet sklep, da v Sloveniji avtolièar izvaja 
kitanje z lopatico do stopnje P80 in ne klepar, kot je praksa v drugih evropskih državah. Priprava 
površine do P80 se zato upošteva pri lièarskem delu in ne pri kleparskem. 

Sklep: Zavarovalnice priznajo èas potreben za pripravo površine do P80 kot dodatno delo pri 
lièarskem delu (ne pri kleparskem). Èas potreben za to delo se zabeleži kot dodatno delo in ga 
dogovorita cenilec zavarovalnice in avtolièar. Zavarovalnice pa ne bodo priznale kitanja 
poškodovanih novih nadomestnih delov in popravil potrebnih zaradi slabe priprave površine s 
strani kleparja. Konturo karoserijskega dela mora namreè pripraviti klepar do najveèje možne 
mere natanèno.

· Izbira proste postavke za pozicije, ki jih katalogi in program ne vsebujejo

Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da je v produktih Eurotaxa zajetih ca. 500 pozicij po vozilu, kar 
pomeni, da niso zajete vse. 
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Sklep: Pozicije, ki so dejansko potrebne, a niso zajete, se vpišejo kot proste postavke. Cene za te
postavke izkazuje servis z dobavnico.

Tema 6: Postopek v primeru,  ko naj ne bi bil pravilen podatek v programu »autocalc«

Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da se cene v programu »autocalc« aktualizirajo 6-krat letno. Do 
razlike v cenah lahko pride, èe je uradni zastopnik v obdobju med dvema izdajama spremenil 
cenik. V tem primeru velja spremenjena cena uradnega zastopnika.
 
Nadalje je predstavnik Eurotaxa opisal najpogostejše nesporazume pri uporabi programa  in podal
predloge rešitev:

· servis meni, da cena nadomestnega dela v programu ni ustrezna
Ceno servis lahko popravi in napiše drugo vrednost. V programu se bo sprememba oznaèila z 
zvezdico, zato je potrebno navesti obrazložitev. Cenilec zavarovalnice se odloèi ali bo ceno 
dodatno preverjal ali jo bo potrdil. Vedno pa se prizna kot pravilna le cena uradnega zastopnika,
preverjena po kodi nadomestnega dela.

· cena  se izpiše z oznako T
V tem primeru je cena nadomestnega dela navedena v DEM, kar pomeni, da Eurotax ni 
zavedel cene v SIT iz cenika uradnega zastopnika, ampak je podal le orientacijsko ceno z 
nemškega trga. Ceno naj servis nadomesti s ceno, ki velja pri uradnem zastopniku in navede 
obrazložitev.

· èas za menjavo nadomestnega dela naveden v programu po mnenju servisa ni pravilen
Servis lahko popravi èas, program pa zahteva pojasnilo. Cenilec zavarovalnice se bo odloèil ali 
bo novo navedeni èas preverjal ali ne.

· v programu sploh ni podatka (npr. vozila še ni v programu)  
Servis naj kalkulira po starem, obenem pa naj opozori Eurotax na pomanjkljivost.

Sklep: Uporabniki programa se obvestijo o možnih rešitvah, kadar naj ne bi bil pravilen podatek 
(cena) v programu.

Tema 7: Korozijska zašèita votlih delov - poenotenje èasa za korozijsko zašèito

Na prejšnji seji lakirnega in karoserijskega sveta je bil Eurotax zadolžen, da pripravi predlog za 
karoserijsko zašèito votlih delov. Gre za zašèito novih nadomestnih delov, ki morajo biti zašèiteni, 
da ohrani vozilo garancijo za korozijo. Postopek za korozijsko zašèito mora biti izveden v skladu z 
navodili proizvajalca vozila in z ustreznimi materiali. V stroških za material morajo biti všteta tako 
sredstva za korozijsko zašèito, kot tudi prekrivni, zašèitni in èistilni materiali. V primeru popravil 
delov pa se morajo doloèiti stroški korozijske zašèite konkretno, odvisno od primera.

Eurotax je prisotnim predstavil predlog, ki ga je povzel po dogovoru, ki velja v Švici.
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Korozijska zašèita podvozja in/ali votlih delov
Èas za pripravo                  0,2 uri

Stroški materiala in delovni èasi: Podvozje in/ali votli deli
Po posameznem novem delu:    Blatnik prednji CHF 10/kos                 0,2 uri
                                                   Vsi ostali deli                CHF   5/kos                 0,1 ure
V znesku za material morajo biti všteta sredstva za korozijsko zašèito, za  prekrivni, za zašèitni in 
za èistilni material.
Tudi stroške za te materiale se letno prilagodi spremembam cen.

Primer:

Èas za pripravo Votli deli in 
zašèita podvozja 0,2 uri

Blatnik prednji Votli del 0,2 uri
Vrata prednja Votli del 0,1 uri
Prag Votli del 0,1 uri
---------------------------------------------------------------------------------------
Celotni delovni èas (  0,1 ure = 6 minut ) 0,6 ure x Obr. ura =

Stroški materiala: Blatnik prednji CHF 10
Vrata prednja CHF   5
Prag CHF       5

                                            ---------------------------------------------------
Skupaj CHF      20

Sklep: Navedeni predlog za korozijsko zašèito naj velja tudi pri nas, vendar mora Eurotax 
izraèunati in vnesti podatke o cenah materialov kot veljajo v Sloveniji.

Tema 8: Razno

Predstavnik Porsche Ljubljana je povedal, da v njihovih delavnicah že uporabljajo vodne lake, 
vendar s programom »autocalc« tega še ne morejo kalkulirati. Predstavnik Eurotaxa je prisotne 
seznanil, da se bo kalkulacija za vodne lake vgradila v  program v eni od naslednjih izdaj.

Predstavniki obrtnikov so pripomnili, da je po njihovem mnenju po Eurotaxovem normativu 
pogosto na voljo premalo materiala. Predlagajo preizkuse porabe materiala v delavnicah v 
prisotnosti predstavnikov zavarovalnic in Eurotaxa. 

Prisotni so izrazili željo za naslednji sestanek, ki naj bi bil  v èasu od 15. do 19. marca 2000, na 
sejmu »Avto in vzdrževanje« v Celju. Eurotax bo o tem obvestil Obrtno zbornico Slovenije, ki je 
soorganizator sejma, èe bi tak sestanek organizirala.
                                          

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

Ljubljana, 10.2.2000                                                                                                                          
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