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KAJ  DELA LIČAR

Dela ličarja obsegajo faze:

• priprava površin za nanašanje premazov (barvnih

nanosov)

• nanašanje premazov na različnih kovinskih

konstrukcijah, strojnih delih, kovinskih predmetih,

karoserijah vozil, itd z namenom, zaščite pred

korozijo oz. dati delu lep izgled - dizajn (npr. motorna

vozila).

• reparaturna dela - popravila poškodovanega 

premaza oz. naličja.

Dela se opravljajo v obratovalnicah – namenskih

delavnicah za ličarska dela.



KAJ  DELA LIČAR

SLOJI  NANOSEV V SERIJSKEM LAKIRANJU V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI



KAJ  DELA LIČAR

1.   Strokovna priprava podlage pred lakiranjem (reparaturno lakiranje)

Primer popravila poškodbe  laka na blatniku vozilu

Poškodba laka Temeljito čiščenje Brušenje

Kitanje – nanos 

poliestrskega  kita

Ročno brušenje kita Strojno brušenje kita



KAJ  DELA LIČAR

2. Nanos  temelja in predlaka

Čiščenje  - odstranjevanje brusnega prahu

Nanašanje temelja Nanašanje  predlaka



KAJ  DELA LIČAR

3.  Nadaljnja priprava

Ročno brušenje predlaka Brušenje z ultra fino brusno 

gobico ali brusnim papirejm

Mesto popravila je pripravljeno na nanos 

pigmentiranega laka.



KAJ  DELA LIČAR

4.  Nanos  prekrivnega in brezbarvnega laka (lakiranje)

Nanos konvencionalnega baznega 

laka  ali laka na vodni  osnovi
Nanos brezbarvnega laka

5.  Popravljanje napak  po lakiranju

Poliranje Bleščeč rezultat



KJE  DELA LIČAR

1. V delavnici – avtoličarski delavnici, lakirnici 



KJE  DELA LIČAR

2. Mešalnica barv  in lakirna komora 

Lakirna komora

Mešalnica barv



MATERIALI, ki jih uporablja pri delu

Brusna sredstva

Poliestrski materiali Temelji Predlaki

Bazni laki Brezbarvni laki Krpe za prah in razmaščevanje

Zaščitne folije

Maskirni trakovi



ORODJA IN NAPRAVE

Brusni bloki
Lopatice za 

nanašanja kita

Brusilke

Lončki za barvo

Brizgalne pištole Razni čopiči in valjčki



ORODJA IN NAPRAVE

Lučka za identifikacijo barvStroj za poliranje Ličarska stojala

SpektrometerNaprava za sesanje prahu IR sušilec laka



VAROVALNA OPREMA

Respirator ali maska Zaščitne rokavice

Zaščitni ličarski 

kombinezon s 

kapuco

Prozorna zaščitna očala Glušniki



STRUKTURA PROGRAMA

Skupno število ur usposabljanja: 180

- Teoretično usposabljanje: 60 ur 

- Praktično usposabljanje: 120 ur 



TEORETIČNO USPOSABLJANJE

Teoretično usposabljanje obsega:

1. Osnove risanja in oblikovanja – 14 ur

2. Gradiva – 16 ur

3. Tehnologija ličarstva – 20 ur

4. Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost 

in varstvo okolja – 10 ur



PRAKTIČNO  USPOSABLJANJE

Praktično usposabljanje obsega: 

• pripravo temeljne površine,

• odstranjevanje poškodovanega naliča in rje,

• suho ročno brušenje naliča in rje,

• izpihovanje in brisanje površin po odstranjevanju 

naliča in rje,

• razmaščevanje,

• kitanje površin,

• suho ročno in strojno brušenje kita,



PRAKTIČNO  USPOSABLJANJE

Praktično usposabljanje obsega: 

• pripravo površine za nanos temeljne barve in kita 

za brizganje,

• nanašanje temeljne barve ročno in z brizgalko,

• nanašanje kita za brizganje,

• suho ročno in strojno brušenje kita za brizganje,

• priprava – mešanje avto lakov,

• brizganje baze in laka,

• sušenje lakov v komori in z IR- sušilnikom,

• popravila napak po brizganju in sušenju



ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA

Usposabljanje (teoretično in praktično) se bo izvajalo

v dopoldanskem (8:00 do 14:00) ali popoldanskem 

času (12:00 do 17:00), od 4 do 6 ur na dan, od 3 do

4-krat na teden v trajanju od 2 do 2,5 meseca.



POGOJI ZA VKLJUČITEV

• Končana osnovna šola oz. zaključena osnovno šolska 

obveznost,

• dobre psihofizične sposobnosti,

• dobra telesna gibčnost,

• dobre ročne in risarske spretnosti,

• dober vid in ločevanje barv

Ni primerno za osebe, ki so alergične na kemikalije ali 

na posamezno vrsto kemikalij, lake, imajo kožne 

alergije oziroma so astmatiki.

OPOMBA: Pred usposabljanjem so kandidati 

napoteni na zdravniški pregled. 



VKLJUČITEV  V  USPOSABLANJE

Udeleženci na začetku usposabljanja prejmejo:

- gradivo ter pribor za pisanje in risanje

- delovno obleko in 

- delovne čevlje ter so 

- teoretično in praktično usposobljeni za varno in 

zdravo opravljanje praktičnega dela.



ZAVAROVANJE  UDELEŽENCEV

Udeleženci so za čas udeležbe na usposabljanju

zavarovani:

- v skladu z ZZVZ za primer poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni ter

- v skladu s ZPIZ – 2 za primer invalidnosti.



ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA

Usposabljanje je uspešno zaključeno, kadar 

je kandidat  pri vseh strokovnih vsebinah 

pozitivno ocenjen in opravi vse obveznosti 

praktičnega usposabljanja.

Ob koncu prejme POTRDILO o uspešno 

zaključenem usposabljanju z navedenimi 

poklicnimi kompetencami.



Pridobljene poklicne kompetence omogočajo 

zaposlitev v obrti – avtoličarskih delavnicah, pri 

industrijskih proizvajalcih avtomobilov ali v 

industriji pri lakiranju kovinskih konstrukcij.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Po uspešno zaključenem usposabljanju lahko 

udeleženec pristopi k preverjanju in potrjevanju

NPK za „Industrijski ličar/industrijska ličarka“ in si 

pridobi javno veljavno listino.



TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR
MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

KONTAKTNI PODATKI

Srečko Vidovič
srecko.vidovic@tscmb.si

Telefon: 02/229 57 71
Mobilni telefon: 040 304 868

mailto:vidovic@tscmb.si

