
 

Zapisnik 6. seje »lakirnega in karoserijskega sveta« 

Datum: 6.2.2003
Kraj: Obrtna zbornica Slovenije - Sekcija avtoserviserjev, Celovška 69, Ljubljana
Čas: 13 – 15.10 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), David Kastelic 
(Maribor), Darko Knez (Maribor), Rajko Žebaljec (Slovenica), Jože Razpotnik (Tilia)

Predstavniki Eurotaxa: Matija Trček, Davor Čeh, Andreja Trček

Sejo je koordiniral predstavnik Eurotaxa g. Matija Trček.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov 5. seje LKS
2. Ekološki stroški – obravnava gradiva, predlagatelj Upravni odbor Sekcije avtoserviserjev  

Obrtne zbornice Slovenije (priloga)
3. Stroški obratovanja lakirne kabine – obravnava gradiva, predlagatelj Upravni odbor Sekcije

avtoserviserjev  Obrtne zbornice Slovenije (priloga)
4. Predstavitev programa Quick-Check (»online« program za reševanje škodnih primerov 

med delavnico/servisom  in zavarovalnico) in ostalih novosti v Eurotax-ovih produktih
5. Razno

Ad 1)
Prisotni so pregledali sklepe 5. seje lakirnega in karoserijskega sveta in ugotovili, da so bili 
realizirani. 

Ad 2)
Predstavnik sekcije g. Šel je predstavil gradivo Sekcije avtoserviserjev za priznavanje ekoloških 
stroškov. Pojasnil je, da so na podlagi pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS 84/98) 
avtoservisne delavnice obvezne oddajati okolju nevarne odpadke pooblaščenim firmam, ki za 
odvoz odpadkov zaračunavajo določene zneske. 

Odpadki kleparskih in ličarskih delavnic:
- karton … papir
- staro železo … kovina
- odpadna plastika PVC, ličarski material … razredčila, tonerji
- posode za lake
- filtri ličarskih kabin
- onesnaženi odpadki od ličanja … papir

V več servisih so primerjali stroške ekološkega odstranjevanja navedenih odpadkov ter 
ugotavljajo, da znaša ekološki strošek 3% od vrednosti kleparske in ličarske ure. Sekcija predlaga,
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da zavarovalnice priznajo strošek ekološkega odstranjevanja odpadkov, to je 3% vrednosti 
kleparske in ličarske ure.

V razpravi so sodelovali predstavniki vseh zavarovalnic.

Predstavnik zavarovalnice Slovenica g. Žebaljec je menil, da zavarovalnice ne morejo prevzeti 
nase vsega bremene stroškov za ekologijo in predlagal delavnicam naj del tega preložijo na 
dobavitelje. Dobavitelji ličarskih materialov, ki imajo z delavnico sklenjeno  pogodbo so namreč 
pripravljeni prevzeti odpadne lake brezplačno. Podobno velja tudi za oljne filtre.

G. Vivod iz zavarovalnice Generali je pojasnil, da se morajo po njihovem mnenju odpadni blatniki, 
PVC obloge, plastični deli, ipd. v skladu z evropsko zakonodajo obvezno reciklirati. To pomeni, da 
je v ceno novega nadomestnega dela že všteto odstranjevanje. Zavarovalnice tega stroška ne 
morejo plačati dvakrat. Ta trditev naj se preveri pri dobaviteljih.

G. Podmiljšak je pojasnil, da so do sedaj vse stroške za ekologijo plačali servisi sami. Za 
odstranjevanje odpadnega olja pa plačujejo le odvoz.

G. Kastelic iz Zavarovalnica Maribor je menil, da verjetno večina delavnic ne vodi evidence 
odpadkov. Predstavniki sekcije so pojasnili, da evidenco vodijo, saj okoljevarstvena inšpekcija to 
zahteva.

G. Vidmar iz zavarovalnice Adriatic je pojasnil, da v Italiji (kot eni od držav Evropske unije) 
obračunajo 1% stroškov za ekologijo, vendar ne več kot 20 evrov na fakturo. Meni, da bi bilo 
potrebno  predlog sekcije avtoserviserjev natančneje strukturirati.

Predstavniki prisotnih zavarovalnic so serviserje vprašali kako rešujejo problematiko plačevanja 
stroškov ekologije z Zavarovalnico Triglav. Predstavniki sekcije so pojasnili, da jim zavarovalnica 
Triglav teh stroškov ne prizna. Zato so predstavniki prisotnih zavarovalnic menili, da bi se morali 
glede teh stroškov dogovarjati na Zavarovalnem združenju oz. vsaj pridobiti stališče Zavarovalnice
Triglav do ekoloških stroškov in bi za vse zavarovalnice potem veljalo enako. 

V razpravo se je vključil tudi predstavnik Eurotaxa g. Trček. Pojasnil je, da so se pozanimali pri 
Eurotax družbah v drugih državah kako so to problematiko rešili pri njih. Prikazal je tabelo s 
pregledom stroškov za odstranjevanje posebnih vrst odpadkov v lakirnici. Lakirnica bi morala to 
tabelo izpolniti s stroški po posameznih postavkah in rezultat primerjati s celotnimi stroški 
porabljenega ličarskega materiala na leto. Tako bi lahko izračunali delež stroškov ekologije glede 
na porabljeni ličarski material v delavnici. 

G. Udovič je dejal, da je obračun stroškov ekologije glede na porabljen material bolj pošten tudi do
malih delavnic, ki imajo praviloma nižjo ceno obračunske ure kot velike.

Sklep 1: Predstavniki zavarovalnic so predlagali naj se imenuje delovna skupina sestavljena iz 
predstavnikov prisotnih zavarovalnic in Sekcije avtoserviserjev. Delovna skupina naj poskuša 
pridobiti tudi mnenje Zavarovalnice Triglav (zadolžen g. Šel, do 5.3.2003). Delovna skupina naj 
naredi analizo stroškov za ekologijo in gre z oblikovanim predlogom na Zavarovalno združenje, 
kjer se ga bo poskušalo uskladiti med vsemi zavarovalnicami. 

Imenovani člani delovne skupine za določitev stroškov ekologije so: 
- predstavnika sekcije avtoserviserjev: g. Šel, g. Šoš
- predstavnika zavarovalnic: g. Knez in g. Žebaljec
- koordinator: Eurotax

Koordinacija delovne skupine bo potekala v prostorih podjetja Eurotax.
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Sklep 2: V nadaljevanju razprave so prisotni sprejeli sklep, da se bodo stroški za ekologijo  
izračunavali v procentih glede na porabljeni ličarski material in ne v procentih od vrednosti  
obračunske ure, vendar šele, ko bo dogovor iz sklepa 1 usklajen in potrjen na lakirnem in 
karoserijskem svetu.

Ad 3)
G. Šel je predstavil problematiko stroškov obratovanja lakirne kabine, ki zaradi visokih stroškov 
(energija, amortizacija) bistveno vpliva na ceno obračunske ure, ki je v osnovi prenizka.

Predstavniki zavarovalnic so menili, da naj si vsaka delavnica natančno izračuna ceno obračunske
ure v ličarski delavnici. 
Dejstvo je, da so pri višini cene obračunske ure za ličarsko delavnico odločilne tržne razmere. 
Posamezna zavarovalnica se z vsako delavnico posebej dogovarja in usklajuje ceno obračunske 
ure in se posebej o ceni lakirne kabine ne dogovarjajo. 

Sklep 3: Lakirna kabina se ne obračunava posebej, ampak se lakirna kabina kalkulira v strošek 
obračunske ure. Cena obračunske ure pa je stvar tržne situacije. Vsaka delavnica mora narediti 
kalkulacijo obračunske ure sama in z njo nastopati na trgu. 

Ad 4)
Predstavnik Eurotaxa je predstavil Quick-Check, program za reševanje škodnih primerov med 
delavnico in zavarovalnico po Internetu. Pojasnil je prednosti uporabe programa za zavarovalnico 
in prednosti za delavnico. 

Predstavnik Eurotaxa je prikazal tudi novosti v programu Autocalc, ki bodo vključene v redno 
obnavljanje podatkov v letošnjem letu.

Seja je bila zaključena ob 15.10 uri zaradi nadaljnje zasedenosti male sejne dvorane.

 

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

Ljubljana, 2.4.2003
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