
 

Zapisnik 5. seje »lakirnega in karoserijskega sveta« 

Datum: 19. junij 2001
Kraj: Obrtna zbornica Slovenije - Sekcija avtoserviserjev, Celovška 69, Ljubljana
Čas: 13 – 16.30 ure

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

Predstavniki zavarovalnic: Iztok Vidmar (Adriatic), Božidar Vivod (Generali SKB), Darko Kušelj 
(Krekova zavarovalnica), David Kastelic (Maribor), Darko Knez (Maribor), Rajko Žebaljec 
(Slovenica), Jože Razpotnik (Tilia)

Predstavniki Eurotaxa: Matija Trček, Dejan Butinar, Andreja Trček

Sejo je vodil predstavnik Eurotaxa g. Matija Trček.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov 4. seje lakirnega in karoserijskega sveta
2. Novosti v programu Autocalc
3. Obravnava »Poslovnika lakirno karoserijskega sveta« 
4. Obravnava gradiva za lakirni svet posredovanega s strani sekcije avtoserviserjev OZS 
5. Razno

Ad 1)
Prisotni so pregledali sklepe 4. seje lakirnega in karoserijskega sveta in ugotovili, da so bili 
realizirani. 

Ad 2)
Predstavnika Eurotaxa sta na kratko predstavila novosti v programu za kalkulacijo popravil škod 
Autocalc. V program je bila vgrajena logika t.i. vezanih časov, kar pomeni, da program 
avtomatično izračuna dejansko potrebne čase za menjave pri popravilih. Vezanih časov pri večini 
vozil ni treba več ročno odbijati, tako kot je bilo to potrebno do sedaj. Nadalje je program 
dopolnjen z možnostjo  alternativnih povezav, ki se lahko uporabi kadar izbrano vozilo ni v celoti 
pokrito z deli.
 
V programu je tudi nova oblika izpisa, sam izpis pa je zaradi vgrajene logike vezanih časov bolj 
obsežen kot prej. Uporabniki – serviserji so izrazili željo, če bi bila možna oblika skrajšane verzije 
izpisa, vendar je g. Trček pojasnil, da se zaenkrat o tem  ne razmišlja.
 
Ad 3)
Eurotax je pripravil osnutek poslovnika lakirno karoserijskega sveta (LKS), ki so ga prejeli z gradivi
vsi vabljeni na sejo lakirno karoserijskega sveta, to so imenovani člani Obrtne zbornice Slovenije - 
sekcije avtoserviserjev ter imenovani predstavniki zavarovalnic. Eurotax je od zavarovalnic že 
prejel pisna pooblastila z imeni predstavnikov, ki jih zastopajo na LKS. Gospod Šoš se je zadolžil, 
da bodo že imenovane člane koordinacijske skupine za lakirno karoserijski svet pisno posredovali 
tudi s strani Obrtne zbornice Slovenije – sekcije avtoserviserjev.
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S predlaganim poslovnikom LKS so se člani LKS v glavnem strinjali, o nekaterih členih pa so 
podrobneje razpravljali. 

Po razpravi so se strinjali s predlagano vsebino 9. člena, namreč da je za sprejemanje odločitev 
oz. sklepov potrebno doseči konsenz vseh prisotnih članov LKS z glasovalno pravico. 

V osnutku pravilnika je bilo v 14. členu predlagano naj se seje LKS sklicujejo dvakrat letno. 
Predstavniki serviserjev so menili, da bi bilo potrebno seje sklicevati bolj pogosto (vsaj 4 krat letno)
in sicer najkasneje po treh tednih, ko se pokaže potreba, torej ko Eurotax prejme pisne predloge 
od servisov ali od zavarovalnic. Predstavniki zavarovalnic so zagovarjali stališče, da so seje LKS 
dovolj enkrat letno.

Obravnavali so tudi 18. člen pravilnika, ki govori o plačevanju sejnin in drugih stroškov v zvezi z 
udeležbo na sejah. Predstavnik Eurotaxa je pojasnil, da Eurotax nima sredstev za plačevanje teh 
stroškov. Prevladovalo je mnenje, da naj vsaka udeležena stran rešuje problematiko pokrivanja 
nastalih stroškov znotraj svoje organizacije, ki jo zastopa.

Predstavnik zavarovalnice Generali je predlagal, da bi bilo koristno imenovati strokovno komisijo, 
ki bi reševala manjše tehnične nesporazume med cenilci in servisi, da bi se na čim bolj enostaven 
način našel kompromis sprejemljiv za obe strani. Strokovna komisija bi morala biti sestavljena iz 
predstavnikov avtoserviserjev in cenilcev. 

Sklep 1: 14. člen pravilnika se glasi: Seje LKS se sklicuje najmanj enkrat letno oziroma po potrebi 
večkrat letno na podlagi prejetih predlogov in pisnih gradiv za sklic seje. Sejo skliče Eurotax  
najkasneje tri tedne po prejemu ustreznih gradiv. Eurotax sestavi dnevni red seje in pošlje članom 
LKS vabila z gradivi najkasneje dva tedna pred predvideno sejo.

Sklep 2: 16. člen pravilnika se glasi: Svet je sklepčen, če je na njem navzoča vsaj polovica članov 
ali njihovih namestnikov s strani zavarovalnic in vsaj polovica imenovanih članov sekcije 
avtoserviserjev.

Sklep 3: Člani LKS so sprejeli poslovnik delovanja lakirno karoserijskega sveta, se z njim strinjali 
in ga podpisali. Čistopis podpisanega poslovnika, z vnesenimi popravki 14. in 16. člena, pošlje 
Eurotax vsem članom LKS skupaj z zapisnikom 5. seje.

Ad 4)
Predstavniki servisov so podrobno  predstavili problematiko rentabilnosti poslovanja delavnic, ki je 
vedno bolj problematična zaradi številnih dodatnih stroškov. Zaradi varstva okolja so predpisi za 
lakirnice vse strožji, obremenjeni so s stroški za uničenje starih delov, za odstranitev odpadnih 
lakov in razredčil, ipd. Dogovoriti bi se morali ali se bodo stroški ekologije vključili v ceno 
obračunske ure ali se bo to obračunavalo vsakič posebej kot posebna postavka. Servisi namreč 
teh stroškov ne morejo pokrivati iz drugih virov. 

G. Podmiljšak je pojasnil, da je njim principal že  določil ekološke dodatke (eko 1, eko 2), vendar 
jim zavarovalnice teh stroškov ne priznajo. 

Zavarovalnice ugotavljajo, da so obrtniki pogosto investirali v prevelike kapacitete, ki se danes 
finančno ne vračajo. Obrtnikom svetujejo naj se premišljeno odločajo o investicijah, saj je treba 
stroške optimirati, ne maksimirati.

Servisi menijo, da so izgube materiala v tehnološkem postopku (npr. izgube kljub sodobnim 
pištolam, ostanki barve v posodah ipd.) večje kot je to predvideno v programu Autocalc. Poleg 
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tega ni upoštevan riziko, ki nastaja zaradi napak pri lakiranju, ipd. Predlagajo povečanje lakirnega 
indeksa. Izdelali so nekaj primerjav in so mnenja, da dobi obrtnik v Sloveniji za ličanje določenega 
avtomobilskega dela manj denarja kot drugod v Evropi. Zato bi želeli te stroške uskladiti in se 
dogovoriti, tako kot so to naredili tudi v drugih državah. 

Predstavnik Eurotaxa je potrdil, da stroški ekologije v programu Autocalc dejansko niso zajeti. 
Obrtnikom je pojasnil, da primerjave, ki jih delajo pogosto niso realne, primerja naj se le kar je 
dejansko primerljivo. Poudaril je, da je metodologija kalkulacije ličarskih popravil škod enaka za 
vse evropske države.

Predstavnik zavarovalnic je servise opozoril na možnost zavarovanja rizika pri delu, tako da v 
takem primeru zavarovancu povrne zavarovalnica nastale stroške. 

Glede stroškov zaradi ekologije so predstavniki zavarovalnic menili, da bi bili servisom pripravljeni 
plačati te stroške, če so ti dejansko nastali. Želeli bi, da bi bili stroški ekologije v kalkulaciji razvidni
kot posebna postavka in bi bili točno definirani. Servisi naj pripravijo ustrezna gradiva s podatki 
kdaj, kje in kateri stroški ekologije nastopajo ter na podlagi katerih zakonskih določil. Ta gradiva 
naj se dostavijo v obravnavo na naslednjo sejo LKS.

Na zahtevo serviserjev posredovano na predhodni seji LKS je Eurotax predstavil članom LKS 
»košarico« porabe ličarskega materiala po Eurotax – AZT metodologiji na konkretnem primeru. 
Prikazana metodologija porabe ličarskega materiala velja za vsa vozila upoštevana v programu 
Autocalc (po znamkah, modelih in tipih). 

Sklep 4: Zavarovalnice so pripravljene servisom poravnati tudi stroške ekologije, vendar šele, ko 
bodo predstavljeni in dogovorjeni na seji LKS. Za stroške ekologije naj servisi pripravijo gradivo s 
konkretnimi podatki, kateri stroški so to in katera zakonska določila jih zahtevajo.

Servisi so pojasnili tudi problematiko stroškov ravnalne mize in lakirne kabine, kar bi moralo biti po
njihovem mnenju zajeto v ceno obračunske ure. Dodaten strošek, ki se ne upošteva, je tudi 
izposoja šablon.

Predstavnik Zavarovalnice Maribor je pojasnil, da njihova zavarovalnica prizna 2,2 ure za 
namestitev vozila na ravnalno mizo in z nje. 

Glede stroškov za lakirno kabino so predstavniki zavarovalnic menili, naj servisi pripravijo podatke 
o cenah lakirnih kabin in stroškov povezanih z njo.

Ad 5)
Zaradi aktualnosti problematike je predstavnik Eurotaxa prikazal normativ AZT za popravilo škode 
na karoseriji brez poškodb laka zaradi toče. Člani LKS so predlagali naj se ta normativ predloži v 
obravnavo na naslednji seji LKS.
 

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

Ljubljana, 31.7.2001
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