
 

Zapisnik 8. seje »lakirnega in karoserijskega sveta« 

Datum: 29.06.2010
Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije - Sekcija avtoserviserjev, Celovška  cesta 69,

Ljubljana
Čas: 12.00 – 16.00 ure

Prisotni:
Člani lakirno-karoserijskega sveta s strani OZS – Sekcije avtoserviserjev:
Karlo Šoš, Janez Stepan, Sandi Glinšek, Peter Raišp, Miro Veljak 
Ostali prisotni: Ivan Šel, Igor Pipan, Stanko Zagoršek, Matjaž Jelovčan

Predstavniki zavarovalnic: Drago Bičanič (AdriaticSlovenica), Rajko Žebaljec (Generali), Darko
Knez (Maribor), Sebastjan Strmšek (Maribor), Jože Razpotnik (Tilia)

Predstavniki Eurotaxa: Matija Trček, Andreja Trček

Sejo je koordiniral predstavnik Eurotaxa g. Trček.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in zapisnika 7. seje LKS 
2. Stroški ekologije v ličarski delavnici
3. Predstavitev metodologije za kalkulacijo delovne ure v avtoservisnem obratu
4. Popravila po toči – uporaba programa Eurotax-ERE 
5. Razno

Ad 1)
Prisotni so pregledali zapisnik 7. seje z dne 25.5.2005.

Ad 2)
Na 7.  seji  LKS leta 2005 je  bilo sklenjeno,  da se bo stroške zbiranja in odstranjevanja okolju
nevarnih odpadkov pri ličarskih popravilih obračunavalo v odstotkih od porabljenega ličarskega
materiala.  Sekcija  avtoserviserjev  je  bila  zadolžena,  da  izdela  analizo  teh  stroškov  na
reprezentativnem vzorcu 10 servisov, ki bodo na podlagi ustrezne dokumentacije izpolnili tabelo
»Pregled stroškov za odstranjevanje posebnih odpadkov v lakirnici«. 

Sekcija avtoserviserjev je v marcu 2010 tako analizo izdelala.  Zbrali  so podatke 10 servisov in
dobljene rezultate posredovali Eurotaxu kot delovno gradivo za razpravo na seji LKS. 

Obrazložitev tabele:
Rezultate analize je predstavil g. Raišp. Pojasnil je, da so v analizo vključili  različne servise po
velikosti, katerih stroški porabljenega ličarskega materiala se gibljejo od 15.000 EUR do 360.069
EUR na leto, ekološki stroški pa znašajo od 356 do 13.213 EUR na leto. Z analizo so ugotovili, da
znašajo  povprečni  stroški  ekologije  vseh 10 servisov 3,59%,  pri  zajemu 6 servisov znašajo  ti
stroški 3,33% (izločili 2 najmanjša in 2 največja % stroškov ekologije), pri zajemu 8 servisov pa so
ti stroški 3,54% (izločili  najmanjši in največji % strošek ekologije). Na podlagi rezultatov analize je
predlog sekcije avtoserviserjev, da bi se pri kalkulacijah za ličarska popravila upošteval dodaten
strošek v višini 3,54%.
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Tabela: Pregled stroškov za ličarski material in stroškov ekologije v 10 izbranih servisih (podatki
za leto 2009)

V razpravi so nato  sodelovali predstavniki zavarovalnic in sekcije:

G. Strmšek iz ZMB je pojasnil, da so se razmere od leta 2005, ko je bil na LKS sprejet sklep, da se
bo  stroške  zbiranja  in  odstranjevanja  okolju  nevarnih  odpadkov  pri  ličarskih  popravilih
obračunavalo v odstotkih od porabljenega ličarskega materiala,  bistveno spremenile.  V zadnjih
petih letih je Zavarovalnica Maribor sklepala dogovore s servisi, pri pogajanjih pa so bili v urne
postavke zajeti tudi stroški za ekologijo. Glede na to na dodatno obračunavanje tega stroška ne
morejo pristati.

Tudi predstavniki ostalih zavarovalnic so pritrdili zgornjemu mnenju, da je v ceni obračunske ure
zajeto  vse,  torej  tudi  ekološki  stroški  ličarskih  popravil.  Menijo,  da  se  servisi  neupravičeno
sklicujejo na sklep 7. seje LKS izpred petih let, saj so zavarovalnice v tem času bistveno dvignile
cene obračunske ure, menjala pa se je tudi situacija na trgu.

Predstavniki sekcije  avtoserviserjev se  s  stališčem  predstavnikov  zavarovalnic  niso  strinjali.
Menijo,  da  je  strošek  ekologije  dodaten  strošek,  ki  bremeni  servisno delavnico in  ga  z višino
obstoječe obračunske ure ne morejo pokrivati.

Po daljši razpravi je bil sprejet sklep 1:
Strošek ekologije pri ličarskem popravilu obstaja. Zavarovalnica in servis se bosta ob usklajevanju
pogodbe o sodelovanju individualno dogovorila ali  je strošek ekologije  za ličarsko popravilo že
vštet v pogodbeno obračunsko uro in se ne obračuna posebej ali pa ni vštet v ceni obračunske ure
in se obračuna posebej. Da bo možna kalkulacija za obe vrsti dogovora se Eurotax zadolži vgraditi
v program ERE še dodatno polje za vpis stroška ekologije v posebno rubriko »Strošek ekologije
pri lakiranju«. 

Ad 3)
G. Pipan je detajlno predstavil program za kalkulacijo cene  delovne ure v avtoservisnem obratu, ki
je  dostopen  članom  OZS  preko  interneta  z  geslom.  Program  omogoča  servisu  informativni
izračun  delovne  ure  v  avtoservisnem  obratu.  S  programom  servis  lahko  točno  določi  urno
postavko za opravljeno storitev in hkrati lahko preveri ali s svojo urno postavko pokrije vse stroške
in ustvari tudi dobiček.
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Ad 4)
Pred začetkom razprave so člani LKS predlagali, naj predstavnik Eurotax-a predstavi delovanje in
pravilno uporabo modula TP v programu Eurotax ERE, ki je osnova za kalkulacijo popravila vozila
poškodovanega od toče.

Razprava o popravilu vozil od toče je zajela več področij in sicer:
- način ogleda vozila poškodovanega od toče
- način popravila vozila poškodovanega od toče in kdo sprejme odločitev o načinu popravila
- način uporabe modula TP za obračun stroškov popravila v programu Eurotax ERE
- način popravila stebričkov, strešnih robov
- kalkulacijo stroška popravila, ko je na enem delu vozila zelo veliko vdolbin
- kalkulacijo stroška popravila, ko so vdolbine velikih premerov
- kdo  je nosilec popravila vozila poškodovanega od toče

Predstavniki  serviserjev so se vključili  v razpravo in  menili,  da bi  morale  zavarovalnice hitreje
oceniti škodo po toči na nekem področju, npr. v 24 urah. Izrazili so željo, da bi bilo čim več škod
možno obdelati po Quick-Checku, kjer lahko servis cenitev vozila opravi sam.

G. Knez iz ZMB je pojasnil, da ni interes zavarovalnic le najceneje popravljati poškodbe od toče,
ampak izhajajo iz tega, da mora stranka  dobiti v toči poškodovano vozilo popravljeno kvalitetno.
Pri tem se mora vedeti, da izvajalca popravila izbere stranka in ne zavarovalnica. ZMB skrbno
izbira pogodbene partnerje za tovrstna popravila, zato do sedaj niso imeli težav zaradi morebitnih
nekvalitetnih popravil. Kar se tiče uporabe Quick- Checka pa velja za popravila od toče enako kot
za ostala popravila, namreč da dobi možnost odobritve za ta način dela servis, ki si je v preteklosti
pridobil zaupanje zavarovalnice.

Glede  točne  določitve  števila  in  velikosti  vdolbin  vse  zavarovalnice  vztrajajo,  da  je  to  skupni
dogovor cenilca in izvajalca popravil in mora biti usklajeno pred začetkom izvajanja popravila. Prav
tako morajo biti pred začetkom izvedbe popravila usklajena določena popravila, ki niso zajeta v
programu ERE oz. zaradi zahtevnosti terjajo več časa kot je v normativu. V tem primeru se lahko
to dodatno delo vpiše v program ERE v obliki proste postavke ali pa se popravi normativ časa, ki
ga  izračuna  program.  Kateri  način  vpisovanja  dodatnega  dela  bo  v  konkretnem  primeru
uporabljen, je odvisno od dogovora med izvajalcem in posamezno zavarovalnico.

Predstavniki zavarovalnic so pojasnili, da v primeru velikega števila poškodovanih vozil zaradi toče
na določenem področju odzivnost zavarovalniških cenilcev za cenitev škode vključno z dodatnimi
ogledi ni možen v roku 24 ur zaradi premajhnega števila cenilcev. Vse zavarovalnice menijo, da bi
bilo potrebno »raztegniti« popravila vozil poškodovanih od toče na daljše razdobje.  Pri tem pa
bodo vedno imela prednostno obravnavo vozila, ki zaradi poškodbe od toče niso vozna oz. ne
zadoščajo tehničnim predpisom za varno vožnjo.

Predstavniki  zavarovalnic  so  pojasnili,  da  je  nosilec  popravila  vedno  servis,  ki  izda  račun
zavarovalnici in hkrati z izdajo računa servis prevzame tudi garancijo na tovrstno popravilo.

Po daljši razpravi je bil sprejet sklep 2:
Pred začetkom popravila od toče poškodovanega vozila zavarovalniški cenilec in serviser točno
določita  število  posameznih  vdolbin  na  vozilu  in  sicer  v  pogojih,  ki  omogočajo  dobro  vidnost
vdolbin. Dejansko število posameznih vdolbin se glede na premer vnese v modul TP v program
Eurotax  ERE  v  okenca,  ki  odgovarjajo  posameznim  premerom  vdolbin.  V  primeru
nadstandardnega  števila  vdolbin  na  posameznem  delu  vozila,  nestandardno  velikih  premerov
vdolbin ali zelo zahtevnih popravil se cenilec in servis dogovorita za dodaten čas, ki se posebej
vpiše v program Eurotax ERE bodisi kot prosta postavka ali pa se popravi normativ časa. Vse
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demontaže in  montaže na vozilu,  ki  so potrebne za kvalitetno  popravilo  in  se  zanje  servis  in
cenilec dogovorita, se vpišejo v program posebej v skladu z navodili. V primeru, ko se cenilec in
serviser dogovorita za kombinacijo hladnega popravila in pripravo površine za klasično lakiranje,
pa se v programu ERE izvede tudi  ustrezna kalkulacija  ličarskega  popravila glede na stopnjo
popravila.

Ad 5) 
Predstavniki sekcije avtoserviserjev so izpostavili, da v njihovi dejavnosti ne nastopajo le ekološki
stroški pri ličarskem popravilu, ampak tudi ekološki stroški, ki nastanejo pri kleparskem popravilu.
V razpravi je bila izražena želja, da naj bi se oblikovala delovna skupina, ki bi analizirala predpise
in izdelala predlog izračunavanja teh stroškov za naslednjo sejo LKS. Kot možna člana delovne
skupine sta bila omenjena g. Raišp in g. Knez.

Mnenje predstavnikov sekcije avtoserviserjev je bilo, da je obdobje petih let med zadnjo in to sejo
LKS občutno predolgo. Njihova želja je, da bi se seje LKS sklicevale dva-krat letno. Tako bi se
problematika kleparsko ličarskih popravil obravnavala redno in bi se sproti usklajevalo morebitne
različne poglede servisov in zavarovalnic. Zato je bilo predlagano, da naj bi bila naslednja seja
LKS 9. novembra 2010. 

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.
Zapisala:
Andreja Trček, EurotaxGlass's d.o.o.

Ljubljana, 17.8.2010
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