
 

Zapisnik 7. seje »lakirnega in karoserijskega sveta« 

Datum: 25.5.2005
Kraj: Obrtna zbornica Slovenije - Sekcija avtoserviserjev, Celovška 69, Ljubljana
Čas: 13.30 – 15.30 ure

Prisotni:
Predstavniki  sveta Obrtne zbornice Slovenije – Sekcije avtoserviserjev: 
Karlo Šoš, Ivan Šel, Jože Podmiljšak, Peter Raišp, Marjan Krmelj, Stane Kokalj 
Sekretar sekcije: Igor Pipan
Odsotni: Jani Stepan, Bojan Udovič, Marjan Močnik

Predstavniki zavarovalnic: Iztok Vidmar (Adriatic), Primož Tručl (Generali), Darko Knez 
(Maribor), Rajko Žebaljec (Slovenica), Jože Razpotnik (Tilia)
Vabljeni predstavniki Zavarovalnice Triglav: Matjaž Ribnikar, Marko Petkovšek

Predstavniki Eurotaxa: Matija Trček, Andreja Trček

Sejo je koordiniral predstavnik Eurotaxa g. Trček.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov 6. seje LKS in zapisnika sestanka delovne skupine 
2. Predlagane teme s strani sekcije avtoserviserjev OZS:

- način obračunavanja ekoloških stroškov 
- način obračunavanja stroškov lakirne kabine in ravnalne mize
- skupni pristopi k izračunavanju cene delovne ure

3. Novosti v programu Autocalc - Eurotax
4. Razno

Ad 1)
Prisotni so pregledali sklepe 6. seje LKS  z dne 6.2.2003 in sestanka delovne skupine z dne 
30.9.2004 ter potrdili sklepe.

Ad 2)
Predstavniki sekcije avtoserviserjev so pred sejo razdelili gradivo za točko 2, predstavil pa ga je 
g. Šel. Pojasnil je, da so na podlagi pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS 84/98) 
avtoservisne delavnice kot povzročitelj okolju nevarnih odpadkov obvezne oddajati te odpadke 
firmam pooblaščenim za prevzem okolju nevarnih odpadkov. Pooblaščene firme za prevzem 
okolju nevarnih odpadkov zaračunajo to storitev po lastnem ceniku.

Navedena je bila skupina okolju nevarnih odpadkov v avtoličarskih in avtokleparskih delavnicah:
- odpadni ličarski materiali:

- odpadne barve
- odpadna razredčila in topila
- odpadni material za kitanje
- odpadni brusni materiali

- odpadna embalaža za ličarski material (posode za barve, lake, razredčila in topila)
- onesnaženi odpadki od ličanja:

- papir za zaščito
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- folije za zaščito
- usedline iz čistilnih naprav

- izrabljeni filtri
- iz ličarskih kabin
- iz čistilnih in prezračevalnih naprav

- izrabljena zaščitna oblačila za ličarje
- odpadni izgrajeni nadomestni deli
- odpadni plastični materiali
- zbiranje in shranjevanje okolju nevarnih odpadkov
- embalaža in prostor za shranjevanje okolju nevarnih odpadkov

V določenem številu ličarskih in kleparskih obratov so zbirali podatke o stroških za zbiranje in 
odstranjevanje okolju nevarnih odpadkov  in o številu realiziranih ur oziroma obračunanega zneska
za obračunske ure. Prišli so do ugotovitve, da znaša ekološki strošek 3% od vrednosti 
obračunanih kleparskih in ličarskih ur. Sekcija avtoserviserjev zato predlaga, da zavarovalnice 
priznajo strošek odstranjevanja okolju nevarnih odpadkov na dogovorjeni način v višini 3% na 
vrednost obračunanih kleparskih in ličarskih ur.

Razpravo je nadaljeval g. Šel in pojasnil, da se stroški odstranjevanja okolju nevarnih odpadkov pri
nekaterih znamkah vozil obračunavajo v materialnih enotah, drugje kot material na uro, tretji te 
stroške vključijo v ceno obračunske ure. Menijo, da so stroški bolj povezani s porabljenim časom 
za določeno popravilo kot s porabljenimi materiali. Enak znesek namreč plača delavnica za 
odstranjevanje ene večje ali ene manjše pločevinke.

g. Žebaljec je postavil vprašanje ali dobavitelji ne poskrbijo za brezplačen odvoz odpadkov. 
Predstavniki sekcije so pojasnili, da ne. Lakirni materiali so pri nas cenejši kot v tujini, zato 
odstranjevanje odpadkov ni vključeno v ceno. G. Ribnikar je vprašal zakaj se OZS oz. Sekcija 
avtoserviserjev ne dogovarja s predlagateljem zakona in razčisti kdo je dolžan pokrivati te stroške.
G. Šoš je pojasnil, da so se v preteklosti že poskušali dogovarjati z dobavitelji lakirnih materialov, 
da bi oni vključili ta strošek v ceno materiala, vendar dogovori niso bili uspešni. 

G. Knez je menil, da dodatek v % na obračunsko uro ni pravo merilo, saj bi moral biti ta strošek 
enakomerno porazdeljen glede na količino porabljenih ličarskih materialov v servisih ne glede na 
višino obračunske ure. Tudi predstavniki drugih zavarovalnic so zavzeli stališče, da je ustrezneje 
obremeniti porabljen ličarski  material in ne obračunsko uro. 

Predstavniki Sekcije avtoserviserjev so nato predlagali, da bi se za prehodno obdobje povečala 
košarica lakirnih materialov, ki je zajeta v programu Autocalc, za 2% na račun stroškov 
odstranjevanja okolju nevarnih odpadkov. Predstavniki zavarovalnic se s tem niso strinjali, saj 
menijo, da se lahko odločajo o dodatku le na osnovi dokazil oz. konkretnih izračunov. 

G. Trček je predstavil vzorec tabele »Pregled stroškov za odstranjevanje posebnih odpadkov v 
lakirnici«, ki je bila razdeljena vsem prisotnim.

Po daljši razpravi je prevladovalo mnenje, da naj izdela Sekcija avtoserviserjev analizo stroškov 
ekologije pri ličarskih popravilih. Med člani sekcije avtoserviserjev naj se izbere reprezentativni 
vzorec 10 servisov, ki bodo na podlagi ustrezne dokumentacije  izpolnili predlagano tabelo. Pri 
izbiri reprezentativnega vzorca servisov se mora upoštevati pravilna struktura servisov (koncesija, 
ni koncesija, servisi po velikosti, ipd.), da bo rezultat analize kar najbolj objektiven.
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Sklep 1: Stroške zbiranje in odstranjevanje okolju nevarnih odpadkov pri ličarskih popravilih se bo 
obračunavalo v odstotkih od porabljenega ličarskega materiala. Kakšen bo ta odstotek se bo 
usklajevalo na podlagi rezultatov analize, ki jo bo izvedla Sekcija avtoserviserjev. Rezultate analize
bo Sekcija avtoserviserjev posredovala  Eurotaxu in bodo služili kot delovno gradivo za razpravo 
na naslednji seji LKS. 

G. Šel je v nadaljevanju predstavil problematiko stroškov obratovanja lakirne kabine, saj je bilo na 
podlagi podatkov iz določenega števila ličarskih obratov ugotovljeno, da ima bistveni vpliv na 
višino stroškov obratovanja poraba energentov: električne energije in kurilnega olja. Pojasnil je, da
povprečna cena ure obratovanja ličarske kabine znaša 83,2% od povprečne cene ličarske ure. 
Povprečno razmerje ličarskih ur je za ličarsko pripravo 62%, za ličarsko delo v kabini pa 38%. 
Amortizacija ličarske kabine je zajeta v kalkulaciji ličarske ure. Sekcija avtoserviserjev predlaga 
sklep, da zavarovalnice priznajo 31,5% dvig vrednosti obračunanih ličarskih ur zaradi stroška 
obratovanja ličarske kabine.

G. Kokalj je pojasnil, da so se cene energentov v zadnjem času zelo povišale. Vseh teh podražitev
ne morejo nadomestiti servisi sami. 

G. Knez je pojasnil, da imajo posamezni servisi, ki dosegajo enako kvaliteto popravil  v isti regiji 
različne cene obračunskih ur. Kar se tiče zvišanih cen energentov in drugih stroškov pa se 
zavarovalnice usklajujejo s servisi ob priliki dogovorov za obračunsko uro za naslednje obračunsko
obdobje.

V razpravi so predstavniki zavarovalnic poudarili, da se na LKS lahko razpravlja le o principih 
obračunavanja obračunskih ur, ne pa o konkretnih cenah obračunskih ur. V zvezi z 
obračunavanjem stroškov obratovanja lakirne kabine pa so menili, da je bil sklep 3. sprejet na 
6. seji lakirnega sveta povsem ustrezen in po njihovem mnenju ni potrebna ponovna razprava.

Sklep 2: Sklep je enak sklepu 3. iz 6. seje LKS, ki se glasi: 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 3)
Predstavnik Eurotaxa je na kratko  prikazal predvidene novosti v programu Autocalc, ki bodo 
vključene v redne izdaje do konca leta.

Ad 4) 
Naslednja seja LKS se skliče, ko bodo posredovana delovna gradiva iz sklepa 1. te seje ali 
kakršnakoli druga gradiva, ki se navezujejo na vsebino dela LKS.

Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.

 
Zapisala:
Andreja Trček, EurotaxGlass's d.o.o.

Ljubljana, 9.6.2005
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