
 

Zapisnik 4. seje »lakirnega in karoserijskega sveta« 

Datum: 19. oktober 2000
Kraj: Obrtna zbornica Slovenije - Sekcija avtoservisno remontnih dejavnosti, 

Celovška 69,  Ljubljana
Čas: 13 - 17 ure

Prisotni:
Imenovani člani sveta Obrtne zbornice Slovenije – Sekcije avtoservisno remontnih dejavnosti: 
Karlo Šoš, Jani Stepan, Ivan Šel, Jože Podmiljšak, Peter Raišp, Marjan Močnik , Bojan Udovič, 
Marjan Krmelj, Stane Kokalj 

Predstavniki zavarovalnic: David Kastelic (Maribor), Darko Knez (Maribor), Jože Razpotnik 
(Tilia), France Saje (Tilia), Božidar Vivod (Generali SKB), Stane Kalin (Krekova zav.), Marko 
Zupančič (Adriatic), Rajko Žebaljec (Slovenica)

Predstavniki Eurotaxa: Matija Trček, Dejan Butinar, Andreja Trček

Dnevni red:
1. Novosti v programu Autocalc – lakiranje in v katalogu Lakiranje II/2000

- laki na vodni osnovi
- popravila lakiranih nestrukturiranih delov iz plastike (odbijačev, ipd.)
- spremembe v pripravi za lakiranje

2. Korozijska zaščita votlih delov in podvozja
3. Pregled stanja na področju kalkuliranja stroškov avtokleparskih in avtoličarskih popravil
4. Razno

Prisotne je pozdravil g. Janko Močnik, predsednik sekcije avtoservisno remontnih dejavnosti. 
Pojasnil je, da je njihova sekcija imenovala 9 svojih članov v lakirni in karoserijski svet, vodja 
skupine za njihovo sekcijo pa je g. Karlo Šoš. 

Na povabilo Eurotax-a se je odzval g. Gorazd Kalčič iz podjetja Henkel Slovenija d.o.o. in v 
kratkem predavanju predstavil način popravil delov iz plastičnih mas z njihovimi materiali, kar se 
vsebinsko navezuje na teme dnevnega reda lakirnega in karoserijskega sveta.

Tema 1: Struktura in delovanje lakirnega in karoserijskega sveta

Vodenje sestanka je prevzel g. Šoš. Kot vodja imenovanih članov sekcije avtoservisno remontnih 
dejavnosti je apeliral tudi na druge skupine, ki naj bi bili člani lakirnega in karoserijskega sveta 
(zavarovalnice, uvoznike lakov, proizvajalcev vozil in uradnih zastopnikov), da prav tako imenujejo 
svoje pooblaščene predstavnike. Struktura lakirnega in karoserijskega sveta bi morala biti poleg 
že imenovanih članov s strani sekcije avtoservisno remontnih dejavnosti še:
- predstavniki  zavarovalnic, zavarovalnega združenja
- predstavniki uvoznikov lakov
- predstavniki proizvajalcev vozil in uradnih zastopnikov
- predstavnik Eurotaxa
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Sklep 1: Po enega predstavnika naj v lakirni in karoserijski svet imenuje posamezna 
zavarovalnica, član pa naj postane tudi en predstavnik uvoznikov lakov in en predstavnik uradnih 
zastopnikov.  Eurotax ima koordinacijsko vlogo.  Zavarovalnice, uvoznike lakov in združenje 
uradnih zastopnikov prosimo naj pisno imenujejo in pooblastijo svoje predstavnike v lakirni in 
karoserijski svet. 

Da v prihodnje ne bi prihajalo do dilem glede delovanja lakirnega in karoserijskega sveta naj se 
izdela poslovnik iz katerega bo razviden način delovanja sveta in njegovo članstvo. 

Sklep 2: Osnutek poslovnika pripravi Eurotax do 15. novembra. Pošlje ga vsem prisotnim v 
potrditev. Če prisotni niso kompetentni za odločanje o poslovniku v imenu podjetja, ki so ga 
zastopali, posredujejo poslovnik ustreznim odgovornim osebam. Usklajen poslovnik naj podpišejo 
vse institucije, ki v lakirni in karoserijski svet imenujejo svoje člane. 

Tema 2: Novosti v programu Autocalc – lakiranje in v katalogu Lakiranje II/2000

Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da je “Allianz Zentrum für Technik“ v skladu z dogovorom s 
proizvajalci avtomobilov izvedel določene spremembe v postopku priprave za lakiranje, saj je 
prišlo v proizvodnji avtomobilov do precejšnjih sprememb zaradi povečanega števila  plastičnih 
delov na vozilih. Spremenjena priprava za lakiranje je v obliki novih tabel vključena v najnovejše 
izdaje Eurotaxih produktov. 

Druga velika dopolnitev v Eurotaxovih produktih (programu »autocalc« in katalogu Lakiranje 
II/2000) je, da je mogoče kalkulirati stroške ličarskih popravil z uporabo lakov na vodni osnovi. 
Predstavnik Eurotaxa je na kratko predstavil način kalkuliranja ličarskih popravil z uporabo lakov 
na vodni osnovi, natančnejša pojasnila pa so prejeli naročniki Eurotaxovih produktov.  

Predstavnik Eurotaxa je predstavil tudi uvedbo normativov popravila lakiranih nestrukturiranih 
delov iz plastike, ki so vgrajena v najnovejše izdaje Eurotaxovih produktov. Razložil je način 
kalkuliranja stroškov lažjih, srednjih in težkih poškodb lakiranih nestrukturiranih delov iz plastike. 
Razvila se je burna razprava o tem kdaj gre za težjo poškodbo, ki se lahko popravlja in kdaj je 
poškodovani del potrebno zamenjati. Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da je “Allianz Zentrum für 
Technik“ izdelal študijo  iz katere je razvidno, da skoraj vsi proizvajalci vozil dovoljujejo popravila 
poškodb na delih iz plastike (odbijačih) s primernimi materiali (reparaturnimi seti) določenih 
proizvajalcev. S tem se zagotovi večja ekonomičnost popravil plastičnih delov, nenazadnje pa je to
tudi ekološko bolj sprejemljiva rešitev. Pri teh popravilih je torej potrebno upoštevati navodila 
proizvajalcev, ki pa enotno odklanjajo popravila t.i. varnostnih elementov.

Sklep 3: Servisi bodo kalkulirali popravila nestrukturiranih plastičnih delov kot je navedeno v tabeli,
le pri težkih poškodbah se bosta cenilec zavarovalnice in servis po potrebi še dodatno usklajevala.

Vrsta popravila Stopnja lakiranja Dodatek
Čas Material

Lažja poškodba K3 - -
Srednja poškodba K3 0,6 ure 1.680 SIT
Težja poškodba K3 1,1 ure 3.370 SIT

Vrednosti stroškov za material se bodo v prihodnje prilagajali v skladu s cenami reparaturnih 
materialov.
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Tema 3: Korozijska zaščita votlih delov in podvozja

Gre za zaščito novih nadomestnih delov, ki morajo biti zaščiteni, da ohrani vozilo garancijo na 
korozijo. Postopek za korozijsko zaščito mora biti izveden v skladu z navodili proizvajalca vozila in 
z ustreznimi materiali.
Na temo korozijske zaščite votlih delov in podvozja je bil na 3. seji lakirnega in karoserijskega 
sveta sprejet sklep glede  potrebnega delovnega časa za pripravo in časa za izvedbo za 
korozijsko zaščito podvozja in/ali votlih delov. Eurotax je bil zadolžen, da pripravi še podatke o 
cenah materialov. 
Eurotax je pripravil predlog cen in pojasnil, da program »autocalc« zaenkrat korozijske zaščite  
votlih delov ne ponudi avtomatično, ampak je čas in stroške potrebo vnesti med proste postavke. 

Sklep 4: Sprejet je bil sklep, da velja za korozijsko zaščito votlih delov (novi deli):  

- korozijska zaščita podvozja in/ali votlih delov, čas za pripravo……….0,2 uri
- stroški materiala in delovni časi

blatnik prednji…………………………………………….400 SIT/kos…0,2 uri
vsi ostali deli………………………………………………200 SIT/kos…0,1 ure

V znesku za material (povprečje cen) so všteta sredstva za korozijsko zaščito, prekrivni, zaščitni in
čistilni  material. Stroški za materiale se bodo v prihodnje prilagajali spremembam cen. 
V slučaju popravil delov se stroški korozijske zaščite določijo odvisno od velikosti poškodbe.

Tema 4: Razno

Predstavniki obrtnikov so predstavili pripombe s terena, da je po Eurotaxovem normativu pogosto 
na voljo premalo materiala oz. da je rezultat kalkulacije nižji znesek od pričakovanega. Menijo, da 
Eurotax v programu ne aktualizira cen ličarskih materialov dovolj pogosto in da je lakirni indeks 
prenizek. Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da so se cene ličarskih materialov do sedaj 
aktualizirale 2-krat letno, od oktobra 2000 dalje pa se bodo aktualizirale vsaj 4-krat letno. Pojasnil 
je tudi, da so normativi in količine ličarskih materialov podane v Eurotaxovih produktih izmerjene in
preračunane s strani “Allianz Zentrum für Technik“, kar velja tudi za ostale evropske države. 
Pogovorili pa bi se lahko o morebitnih postavkah, ki lahko tudi vplivajo na strošek ličarskega 
popravila.

Predstavniki obrtnikov so ugotavljali, da v bistvu ni več problem normativ, ampak cena obračunske
ure, ki je prenizka, da bi se dalo ob visokih stroških (podražitev kurilnega olja, ipd.) normalno 
poslovati. Tudi zasedenost delavnic ni optimalna. Izrazili so željo za finančni dodatek s strani 
zavarovalnic na lakirno peč, ki sedaj ni upoštevana.

Naslednji sestanek lakirnega in karoserijskega sveta naj bi bil konec novembra 2000. 

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

Ljubljana, 2.11.2000                                                                                                                          
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