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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela je predstaviti podjetje Tiskarna Kočevski tisk Kočevje, d.d.,
vodenje kakovosti in uspešno reševanje reklamacij s pomočjo metod za zadovoljstvo
svojih kupcev.
V teoretičnem delu je analiziran pomen kakovosti in način za uspešno reševanje
reklamacij v korist strank in podjetja. V nadaljevanju je predstavljeno delo po principu
celovitega obvladovanja kakovosti TQM (ang. Total Quality Management) in uvajanje
metod za izboljšanje zagotavljanja kakovosti. Podrobneje je opisan celoten postopek
reklamacij: od sprejetja, analize in odgovora kupcu.
Eksperimentalni del obsega analizo reklamacij v podjetju in podane napotke za
uspešno reševanje reklamacij, dvig kakovosti poslovanja podjetja in s tem tudi
povečanje zadovoljstva zaposlenih.
Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da je za zmanjšanje reklamacij potrebno
izboljšati timsko delo zaposlenih in povečati nadzor medprocesne in končne kontrole.
Ključne besede: vodenje kakovosti, reklamacije, analiza, zadovoljstvo zaposlenih
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ABSTRACT

The purpose of the thesis is to present the company Tiskarna Kočevski tisk Kočevje, its
quality management and successful resolution of complaints using customer satisfaction
methods.

The theoretical part analyses the significance of quality and touches on the method of
successful resolution of complaints that benefit both the client and the company.
Moreover, it provides insight into the Total Quality Management principle (TQM) and
the introduction of methods for improving quality assurance. It details the complaint
process from submission and analysis to the final answer to the client.

As for the experimental part of the thesis, it analyses complaints in the company and
provides guidelines for their successful resolution as well as increased business quality
and employee satisfaction.
To conclude we can say that the team work is reflected on better solutions for complains
using the methods of TQM.

Keywords: quality management, complaints, analysis, employee satisfaction
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UVOD

Razmere na trgu se iz dneva v dan zaostrujejo in organizacije se morajo neprestano
prilagajati novim tekmovalnim izzivom. Stremeti morajo za dosego čim boljših
poslovnih rezultatov in kakovost ima pri tem pomembno vlogo – kakovost procesa in
kakovost proizvoda, izdelka ali storitve.
Da podjetje preživi se mora prilagajati nenehnim spremembam. Spremembe se
zahtevajo od samega podjetja in posameznikov, da so inovativni v izboljšavah in da se
te izboljšave uresničijo in prinašajo korist organizaciji.
Kakovosti ne delimo samo na tehnični del kot na primer kakovost v proizvodnji ali
kakovost v vodstvu temveč gre za odnos v podjetju, v družbi oziroma kakovost
poslovanja in delovanja družbe v celoti. Če so zaposleni zadovoljni s klimo v podjetju
so bolj inovativni, ustvarjalnost zaposlenih pa je zelo pomembna in pripomore k
reševanju problemov in iskanju boljših predlogov.
Podjetja, ki se želijo obdržati na domačem in mednarodnem trgu se morajo držati
osnovnega načela »ustvariti kakovosten proizvod« kajti to je eden od pomembnejših
dejavnikov, ki vpliva na prodajo samega izdelka. Podjetja se zavedajo, da kupec
ocenjuje kvaliteto izdelka oz. storitev, zato upoštevajo potrebe in želje svojih kupcev.
Moramo pa se zavedati, da podjetje ne more vedno delati brezhibno, zato so kupci z
njihovimi izdelki tudi nezadovoljni. V tem primeru lahko podajo reklamacijo s katero se
bo ukvarjalo vodstvo oziroma oddelek, ki je za napako odgovoren. Posledice kupčevega
nezadovoljstva pa so lahko naslednje: izguba odjemalca, stroški povezani s to
reklamacijo in kar je najslabše za podjetje, ugled podjetja pada.
Tisto, kar danes ločuje uspešne organizacije od neuspešnih, ni le izdelek, storitev in
vrhunska tehnologija, ampak dejavnik, iz katerega vse našteto izvira – motivirani in
pripadni zaposleni z dobrimi medosebnimi odnosi. Merilo uspešnosti današnjih
organizacij je dodana vrednost na zaposlenega in te ni mogoče ustvariti brez vrhunsko
motiviranih ljudi. Obstaja namreč interakcija med zadovoljstvom zaposlenih in
preostalimi vidiki poslovne odličnosti. Zadovoljni in visoko motivirani zaposleni z
urejenimi medosebnimi odnosi delujejo bolj kakovostno in so bolj produktivni, s čimer
pripomorejo k uspešnosti podjetja, ki lahko njihovo vlaganje energije nagradi in tako
prispeva k večjemu zadovoljstvu, s čimer je krog sklenjen.
Namen naloge je analizirati pritožbe kupcev ter tako na podlagi teh analiz izboljšati
kakovost in zadovoljstvo kupcev z izdelki.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 Kakovost
Na našem trgu se v današnjih časih dogajajo vedno večje spremembe in vse težji časi.
Kljub gospodarski krizi pa kupec postaja vse bolj izobražen in postavlja vse višje
zahteve po kakovosti izdelkov. Biti konkurenčen pomeni zadovoljevanje kupca, saj le
on daje oceno podjetju, kar pa še zdaleč ni enostavno, saj so želje in potrebe kupca zelo
različne. To pa predstavlja vedno večjo konkurenčnost med podjetji, ki želijo obstati na
trgu. Za nekatera podjetja to predstavlja veliko ogroženost, druga pa v tem vidijo svojo
priložnost, saj se zavedajo, da se na trgu obdržijo samo najboljši.

Ameriški ekonomist W. Edwards Deming (1) je definiral kakovost kot brezhibnost in
postavlja v ospredje tri vidike kakovosti:
•

obnašanje zaposlenih (delo v timu, komunikacija med zaposlenimi, izražanje
svojega mnenja),

•

statističen pristop k procesnemu upravljanju (statistična kontrola kvalitete) in

•

prednost ravnateljstva k neprestanim izboljšavam.

Joseph M. Juran jo razume kot ustreznost namenu, Philip Crosby kot usklajenost z
zahtevami, Feigenbaum pa definicijo kakovosti prepušča odjemalcem (2).
Standard kakovosti SIST EN ISO 9001: 2008 (3) definira kakovost kot stopnjo, v kateri
skupek svojevrstnih karakteristik izpolnjuje zahteve odjemalca.
Kakovost je eden bistvenih dejavnikov, ki vplivajo na uspešno gospodarjenje. Ni le
prosto na razpolago, ampak je najbolj pošten izvor dobička. Osnovno načelo pri
kreiranju kakovosti je, da je sprejemljiv le tak izdelek, ki bo zadovoljil kupca. Za
izdelavo izdelka boljše kakovosti moramo vložiti več truda, uporabiti kakovostnejše
surovine in kar je najbolj važno, posvetiti več časa kontroli izdelkov in procesom.
Stroške, ki nastajajo z vgrajevanjem kakovosti v izdelke, imenujemo stroške kakovosti.
Finančna politika ne sme zanemarjati kakovosti, kot se včasih dogaja, pač pa se moramo
zavedati, da podjetje lahko živi le toliko časa, dokler kakovost njegovih izdelkov ali
storitev ustreza zahtevam tržišča (4).
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Zagotavljanje kakovosti pomeni, da pripravimo ljudi do tega, da bolje opravljajo tiste
koristne stvari, ki bi jih morali opraviti v vsakem primeru. Pojem »nič napak« je
sinonim za »že prvikrat narediti dobro«. Namenjen ni samo delavcem v proizvodnji,
ampak vsem zaposlenim (5).
Preprečevanje slabe kakovosti je vzpostavljanje in vgrajevanje sistema kakovosti v
podjetje in ne samo vsakodnevno reševanje posameznih problemov. Skrbeti moramo za
to, da bomo s sistematičnim delom, metodami in sistemi probleme v zvezi s kakovostjo
dovolj zgodaj spoznali in predvideli, nato pa celotni proces vodili tako, da do teh
problemov sploh ne bo prišlo.
Uspešna podjetja postavljajo kakovost na vodilno mesto, medtem ko številna neuspešna
podjetja upoštevajo le svoje zahteve, pozabljajo pa na zahteve kupcev in zagotavljanje
kakovosti svojih proizvodov in storitev. Posameznikovo ustvarjanje kakovosti je
temeljni pristop, s katerim dosegamo višjo raven kakovosti izdelkov in storitev ter
nasploh boljšo kakovost dela in poslovanja podjetja. Ta pristop je osnova za sistem
zagotavljanja kakovosti, ki temelji na odgovornosti vsakega posameznika za kakovost
lastnega dela. Hkrati morajo biti izpolnjeni naslednji štiri pogoji:
•

da so definirane zahteve kakovosti v obliki merljivih specifikacij,

•

da je posameznik usposobljen za izpolnjevanje zahtev kakovosti,

•

da so dokumentirane zahteve kakovosti in način njihovega izpolnjevanja in

•

da je posameznik motiviran za delo (6).

Vsaka organizacija naj bi upoštevala tri ključna načela, ki so:
•

doseči čim večje zadovoljstvo kupcev,

•

stalno izboljševanje procesov,

•

sodelovanje zaposlenih pri realizaciji ciljev kakovosti (4).

Kakovost pa seveda postavlja kupec oziroma tržišče. Kakovost torej pomeni optimalno
ocenjevanje zahtev tržišča glede na naslednja merila:
•

funkcionalnost,

•

zanesljivost,

•

prijaznost do okolja,

•

življenjska doba,

•

čas dobave,

•

cena,

•

svetovanje in vzdrževanje.
3

Pravilno vodenje je bistveni element v zagotavljanju ustrezne kakovosti, zato standardi
ISO (ang. Internacional Standardization Organization; krajše ISO) (3) obravnavajo
kakovost predvsem s stališča organizacije in vodenja podjetja s ciljem, da:
•

dosežemo in obdržimo kakovost izdelkov oz. storitev, tako da so trajno izpolnjene
zahteve kupcev,

•

dosežemo zaupanje vodstva podjetja, da je kakovost ustrezna in da je dosežen nivo
lahko vzdrževati,

•

dosežemo zaupanje kupca glede dogovorjene kakovosti izdelkov oz. storitev.
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2.1.1 Celovito obvladovanje kakovosti

Celovito obvladovanje kakovosti – (ang. Total Quality Management; krajše TQM) (7)
je proces, katerega cilj je nenehno izboljševanje poslovnih procesov v podjetju, kar na
daljši rok vodi podjetje v odličnost. TQM se ne more nikoli zaključiti, dosežemo pa ga z
menedžmentom, cilji, vizijo, popravnimi in preventivnimi ukrepi, s presojami vseh vrst,
izobraževanjem in sodelovanjem vseh zaposlenih. Model predstavlja dojemanje
kakovosti in vodenje kakovosti kot splošno filozofijo podjetja, ki jo morajo sprejeti vsi
zaposleni.
Podjetja, ki si danes želijo uspeha na konkurenčnem trgu, morajo zagotavljati kratek
dobavni rok, nizke proizvodne stroške in ustrezno kakovost izdelkov. Zato morajo med
drugim predvsem uvajati in uporabljati preventivne metode zagotavljanja kakovosti, s
katerimi možne napake pravočasno predvidijo in zatem seveda ukrepajo v smislu
preprečevanja njihovega nastanka.
Različni avtorji TQM definirajo različno, toda osnovni cilji TQM po Šostarju so (8):
•

VODSTVO PODJETJA, USMERJENO H KUPCU IN KAKOVOSTI
(usmerjenost h kupcu, načela kakovosti, odgovornost podjetja)

•

DELOVNI PROCESI (vsak korak procesa je pomemben, merilo je ustvarjena
vrednost, določitev skupne odgovornosti in odgovornost na posameznih lokacijah,
analiza sredstev)

•

MNENJE

JAVNOSTI/PRIDOBITEV

IN

IZBOLJŠANJE

UGLEDA

(raziskava statusa na trgu – ankete, izboljšava ugleda z ustreznimi akcijami)
•

PRIPOMOČKI (predpostavke, ki jih praviloma določa vodstvo, kakovost orodja,
meritve in sistematično vrednotenje rezultatov, ki služijo izboljšanju kakovosti)

•

ZADOVOLJSTVO KUPCEV IN POLOŽAJ V BOJU ZA TRŽIŠČE
(kakovost izdelkov in servisa, sodelovanje vseh ravni, kakovost obravnave pritožb)

•

VPLIV

VODSTVA

NA

ZAPOSLENE

(komunikacija,

izobraževanje,

sodelovanje pri vodenju, pooblastila)
•

STRATEGIJA KAKOVOSTI (meritveni cilji kakovosti, redno preverjanje ali
presoja)

•

ZADOVOLJSTVO SODELAVCEV (spodbuda, delovni pogoji)

•

ZAJEMANJE IN OBDELAVA PODATKOV O REZULTATIH PODJETJA
(ugotovitve vplivajo na strategijo in sprožajo takojšnje akcije)

5

TQM je zbirnik idej in tehnik, ki zaposlenim v podjetju pomaga povečati poslovno
konkurenčnost podjetja z izboljšanjem kvalitete izdelka in storitve. Gre za uveljavljanje
nenehnih izboljšav in inovacij, ki vključujejo in predvidevajo sodelovanje vsakega
posameznika v podjetju. Osnovni princip koncepta inovativnih izboljšav temelji na
Demingovem krogu: PLANIRAJ – STORI – PREVERI – UKREPAJ (ang. Plan-DoCheck-Act; krajše PDCA), ki ga prikazuje Slika 1.

Slika 1: Ideja ponavljanja PDCA ciklusa (4)
Koncept PDCA je prisoten na vseh področjih našega poklicnega in zasebnega življenja
in se nenehno uporablja zavestno ali podzavestno pri vsem, kar počnemo. To je
dinamičen cikel, ki je lahko razvit znotraj vsakega procesa proizvodnje in za sistem
procesov kot celoto, ter je povezan s planiranjem, uvajanjem, obvladovanjem ter
nenehnim izboljšavam realizacije proizvoda in drugih procesov sistema vodenja
kakovosti.
TQM je danes v razvitem svetu navzoč kot nezamenljiva oblika vodenja poslovnih
procesov. Večino zahtev v seriji standardov ISO 9000, ki so osnova za izdajo
certifikatov, praktično sovpada z zahtevami, ki jih podjetju postavlja aplikacija TQM.
Podjetje, ki je vodeno po načelih TQM, lahko pričakuje, da bo sorazmerno hitro dobilo
certifikat kakovosti in obratno. Odobritev certifikata pa pomeni, da je v podjetju
uveljavljen TQM.
Za doseganje kakovosti v poslovanju je odgovorno predvsem vodstvo, ki mora v
podjetju ustvariti filozofijo, ki je naklonjena stalnim izboljšavam in inovativnosti, kar
tudi vzpodbuja. Potrebno je tudi zavedanje vseh v podjetju, da so potrebni in
soodgovorni za kakovosten izdelek in zadovoljnega kupca. Ta odločilen vpliv
menedžerjev na kakovost je osnovna razlika med TQM in predhodnimi metodami (7).
6

Zagotavljanje kakovosti je postalo odločujoče za uspeh podjetij predvsem zato, ker so
se tržišča in izdelki v zadnji letih zelo spremenili. Kot najpomembnejše lahko navedemo
naslednje spremembe (7):
SPREMEMBE TRŽIŠČA:
•

Hitro spreminjajoče se zahteve kupcev oz. trga,

•

naraščajoče zahteve po dokazih o zagotavljanju kakovosti,

•

poostrene varnostne zahteve,

•

prijaznost do okolja in ustrezno ravnanje z odpadki,

•

mednarodna prepletenost podjetij,

•

visoka pričakovanja kupcev, ki vključujejo zaupanje, trajnost, enostavnost
uporabe, lahko razumljiva navodila za uporabo in izdelki brez napak,

•

nove poti prodaje in širjenja novih izdelkov oz. storitev (7).

SPREMEMBE IZDELKOV:
•

Krajši inovacijski časi in hitrejša zrelost za tržišče in

•

zahtevnejša sestava izdelkov (7).

2.1.2 Stroški kakovosti
Stroški kakovosti so pomembno orodje menedžmenta, s katerim je mogoče komunicirati
z vsemi nivoji organizacije in funkcionalnimi enotami o sistemu kakovosti(4).
Stroški kakovosti nastajajo med celotnim postopkom nastajanja in uporabe izdelka. Kot
prikazuje slika 2, nastajajo stroški preprečevanja napak med načrtovanjem, stroški
nadzora med izdelavo in stroški napak med izdelavo in uporabo izdelka (8).

Slika 2: Stroški preprečevanja napak (8)
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V osnovi jih delimo na stroške kakovosti in stroške izgube:
1. Stroški kakovosti:
•

preventivni stroški oz. stroški preprečevanja napak
(planiranje kakovosti, zagotavljanje kakovosti v razvoju izdelka in kontrolna
tehnologija, ocenjevanje dobaviteljev, izobraževanje, investicije v kakovost do
pričakovane fizične realizacije) in

•

stroški ocenjevanja oz. stroški nadzora kakovosti
(vhodna kontrola, proizvodna kontrola, kontrola meril, laboratorijsko preizkušanje,
kontrola delovnih sredstev, stroški kontroliranja izdelka v proizvodnji).

2. Stroški izgube:
•

interni oz. stroški notranjih izgub
(obsegajo vse izgube v proizvodnji: material, režijsko delo za izmet, popravilo,
sortiranje, ponovno preverjanje) in

•

eksterne stroške napak oz. stroški zunanjih izgub
(pritožbe kupcev, reklamacije, zamenjava in popravilo izdelka v garancijski dobi).

Poleg naštetih stroškov obstajajo t. i. indirektni stroški slabe kakovosti, ki niso direktno
merljivi, čeprav objektivno obstajajo in niso majhni. To so:
•

stroški izgube prodaje,

•

izguba ugleda, izguba podobe podjetja,

•

dodatni stroški reklame in drugo (6), (8).

Vodstvo določi na področju kakovosti pristojnosti menedžerjev, upravljanje s stroški
kakovosti ter za to zahteva določeno vrsto in vsebino poročil in časovne intervale
poročanja. Naloga poročil je opozoriti na vrste in velikost stroškov, njihove vzroke
nastanka in opredeliti kritične točke poslovanja (4).
Sami stroški kakovosti ne nudijo popolne slike v poslovanju, zato potrebujemo
povezavo s kazalniki, ki podatek ovrednotijo. Običajno za kazalnike uporabljamo
količino dela, stroške proizvodnje, obseg prodaje in enote izdelka (4).
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2.1.3 Metode zagotavljanja kakovosti

Za delo po principih celovitega obvladovanja kakovosti podjetje potrebuje uvajanje
metod za izboljšanje zagotavljanja kakovosti (7).

Metode za reševanje problemov v skupini (Možganska nevihta – Brainstorming in
Zapisovanje idej – Brainwriting) (7) so v pomoč pri eni glavnih vlog poslovne funkcije
proizvajanja oziroma proizvodnje. Pri sodelavcih želimo spremeniti miselnost o
kakovosti in prekiniti prakso iskanja krivcev za napake ter s skupnimi močmi iskati in
odpraviti vzroke za napake. Bistvo je, da za obstoječe probleme iščemo in najdemo
rešitve tam, kjer jih s klasičnimi načini razmišljanja ne moremo najti.
Za uspešen nadzor in upravljanje kakovosti je že v zgodnji fazah procesa nastajanja
izdelka

razvitih

več

različnih metod

preventivnega

zagotavljanja

kakovosti,

najpomembnejše med njimi so (7):
•

metoda razvoja funkcij kakovosti – (ang. Quality Finction Deployment; krajše
QFD),

•

metoda analize možnih napak in posledic – (ang. Failure Mode and Effects
Analysis; krajše FMEA),

•

metode načrtovanja poskusov – (ang. Design of Experiments; krajše DOE),

•

tehnika, ki preprečuje nastanek napak – metoda Poka-Yoke,

•

metoda statističnega nadzora procesa – (ang. Statistical Process Control; krajše
SPC),

•

presoja (Audit) kakovosti (presoja sistema, presoja procesa, presoja izdelka).

Skupna lastnost vseh metod oziroma skupni cilj je vsako morebitno napako potrebno
odkriti še preden se pojavi v fazi uporabe izdelka (7).
Presoja je najpomembnejša in najbolj podrobna ocenitev učinkovitosti zagotavljanja
kakovosti, ki zahteva relativno veliko pripravljalnega in izvedbenega dela.
Lahko jo izvajamo interno, v lastnem obratu in z lastnim osebjem, kakor tudi eksterno, s
tujimi presojevalci, ki preverjajo izpolnjevanje zahtev. Vsem presojam je skupno to, da
pooblaščena in kvalificirana oseba ali skupina organizirano zbira in ocenjuje
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informacije o dejanskem stanju objektivno in neposredno ter jih potem primerja z
načrtovanim stanjem.
S presojo procesa verificiramo pravilno izvajanje sprememb, ta nam zagotavlja, da so
oprema, dokumentacija, postavitev delovnih mest, delovne razmere, usposobljenost
osebja, materiali in drugi dejavniki, ki vplivajo na kakovost, v skladu z zadnjo
dokumentirano in odobreno verzijo delovne dokumentacije.
S presojo postopkov preizkusimo delovne poteke in tudi celotne postopke glede njihove
zanesljivosti in primernosti, preverimo pa tudi doseganje zahtevanih lastnosti in
sposobnost kakovosti posameznih faz pri izdelavi izdelka (7).

2.2 Sistem vodenja kakovosti
Tiskarna Kočevski tisk je podjetje, ki kupcem nudi izdelavo kvalitetnih komercialnih,
marketinških tiskovin do visoko zahtevnih tiskovin za farmacevtsko industrijo.
Vodstvo podjetja Kočevski tisk, d. d., je sprejelo vodila kakovosti z načelom,
“Zaposleni v podjetju Kočevski tisk si nenehno prizadevamo:
•

za zadovoljstvo kupca glede kakovosti tiskovin, točnosti dobave in konkurenčnosti
cene,

•

za zadovoljstvo zaposlenih in lastnikov,

•

za poslovanje v okviru zakonskih določil.”

Tako politiko kakovosti uresničujemo tako, da pridobimo za delo brezhibne materiale,
ki jih potrebujemo za delo v proizvodnji. Zato ne smemo sprejeti materiala z napako,
svoje izdelke z napako pa zadržati.
Konkretni cilji na področju kakovosti, ki izhajajo iz vodil, so opredeljeni v Letnem
planu. Ena glavnih nalog je analiziranje doseženih ciljev in sprejemanje ukrepov za
stalno izboljševanje.
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Poslovnik vodenja podaja osnovno predstavitev sistema vodenja. Sistem vodenja
sestavljajo procesi, ki so opisani v posameznih organizacijskih predpisih. V poslovniku
vodenja je podana shema povezav: ORGANIZACIJSKI PREDPISI / PROCESI – ISO
9001:2008, na sliki 3 je razvidno:
•

kateri procesi so prepoznani,

•

v katerem organizacijskem predpisu so obravnavane posamezne zahteve standarda,

•

kdo so lastniki posameznih procesov (9).

Slika 3: Shema povezav med procesi (9)
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Na osnovi zunanjih dokumentov, ki podajajo zahteve, na katere je organizacija pristala,
se izdelajo notranji dokumenti, ki določajo realizacijo zahtev znotraj organizacije.
Zapisi so dokazila o izvajanju procesov. Slika 4 prikazuje shemo realizacije naročila.

Slika 4: Shema realizacije naročila (9)
Dokumentacija sistema vodenja kakovosti obsega tri nivoje dokumentov, in sicer:
1. nivo – zunanji dokumenti (pogodbe, naročila, zakonodaja, standardi),
2. nivo – notranji dokumenti (poslovnik vodenja, organizacijski predpisi/pravilniki,
navodila za delo, obrazci, operativni dokumenti),
3. nivo – zapisi (zapisniki, poročila, evidence).
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Slika 5: Struktura dokumentacije sistema vodenja kakovosti (9)
Na sliki 5 je prikazana struktura dokumentacije sistema vodenja kakovosti, kjer
dokumenti opisujejo, urejajo in dajejo navodila za potek procesov v podjetju.

2.3 Reklamacije
Reklamacijo

oziroma

pritožbo

lahko

definiramo

kot

ponovno

zahtevo

po

učinkovitejšemu razreševanju problema v zadovoljstvo kupca in usmerjanje k
potrebnim aktivnostim za preprečevanje ponavljanja le-teh v podjetju.
Hitro in natančno obravnavanje in reševanje reklamacij kupcev je potrebno iz naslednjih
razlogov:
•

vzdrževanje dobrih poslovnih in kooperacijskih odnosov,

•

vzdrževanje ugleda podjetja na tržišču,

•

analiza vzrokov za reklamacije kaže na izdelke in mesto v proizvodnem procesu,
kjer so potrebne izboljšave.

13

2.3.1 Vzroki za nastanek reklamacij
Za podjetje je odločilnega pomena vzrok reklamacije, kajti ta je osnova za pravilno
reševanje reklamacij. Za uspešno reševanje reklamacij in pritožb moramo najprej
poznati osnovne razloge zanje.
•

Slaba kakovost izdelka oz. storitve

Povzroča stranki številne težave, kot so: izguba časa in denarja, slaba volja ...
Posledice slabe kakovosti pa so lahko za podjetje odločilnega pomena, in sicer:
− ugled podjetja pada,
− kupci odidejo h konkurenci,
− nastanejo nepotrebni stroški, ki so povezani z reklamacijami.
•

Napačen odnos zaposlenih do kupcev

Vsak pogovor s stranko mora biti čim bolj oseben, saj moramo kupca v tem primeru
obravnavati kot prijatelja.
Besedo damo najprej kupcu, ga skrbno poslušamo, da čim prej ugotovimo vzrok
njegovega nezadovoljstva, kajti nesramen odnos do kupca le stopnjuje njegovo
nezadovoljstvo in jezo.
•

Slabo sodelovanje z dobavitelji

Podjetja mora pri izbiri dobavitelja imeti svoja merila, zahteve in ocenjevanja, ki
pripomorejo k pravilni izbiri dobaviteljev.
Bistvena naloga nabavne funkcije je, da ne nabavlja problemov. Neustrezna kakovost,
netočne količine ali zamude pri dobavah so vzroki za celo vrsto problemov, ki se kažejo
kot zamude pri dobavah, stroških kakovosti zaradi spreminjanja tehnologije ipd. Prav
zato je potrebno uveljaviti potrebne dokumentirane postopke, katerih izvajanje
zagotavlja, da je nabavljen predmet v vseh pogledih skladen z zahtevami (10).
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•

Slaba kakovost vhodnega materiala

Osnova za kakovost končnega izdelka je nabava kakovostnih vhodnih materialov, ki
ustrezajo kriterijem kakovosti, ki jih ima podjetje. Posledica nekakovostnega materiala
je zato lahko nekakovostni vhodni material, kajti le-ta predstavlja osnovo za nadaljnjo
proizvodnjo vse do končnega izdelka.
Kupec in dobavitelj naj si nudita medsebojno pomoč pri načrtovanju kakovosti, razvoju
tehnike, trženju proizvoda in tako s skupnimi raziskavami prihranita stroške.
•

Pomanjkanje usmerjenosti poslovodstva k tržnim raziskavam

Veliko podjetij se s tržnimi raziskavami ne ukvarja, saj ne vedo, da je trg pokazatelj
uspešnosti njihovega podjetja. S tržnimi raziskavami ugotovimo, kakšno mnenje imajo
kupci o našem podjetju, ali se na trgu pojavljajo konkurenti, v čem je konkurenca boljša
od nas itn.
•

Neustrezen motivacijski sistem

Mnogo je procesov, ki potrebujejo sposobne in visoko motivirane zaposlene, s pomočjo
katerih je mogoče doseči in obdržati želeno kakovost. Visoko kakovost izdelkov ne
dosežemo z odločitvami in zahtevami, ampak s kompleksnim, medsebojno povezanim
sistemom za kakovost, ki mora imeti dolgoročno podporo pri vodstvu podjetja. Samo
politika, cilji kakovosti, predpisani postopki in specifikacije niso dovolj za kakovostne
storitve in izdelke.

2.3.2 Vrste reklamacij

V osnovi reklamacije delimo na reklamacije zaradi neustrezne kakovosti in reklamacije
količin.
Pri reklamacijah zaradi neustrezne kakovosti moramo od kupca dobiti čim bolj točne
podatke o vrsti in kritičnosti napake. Za lažjo definicijo napake je priporočljivo poleg
pisne ali ustne informacije pridobiti tudi priložene fotografije neustreznih kosov ali pa
kar vzorec, na katerem se je napaka pojavila. To nam služi kot izhodišče za učinkovito
reševanje reklamacij.
Količinske reklamacije odražajo odstopanja poslane količine od deklarirane po spremni
dokumentaciji. Lahko gre za višek ali manjko poslanih izdelkov. Reklamacije viška
rešujemo z vračilom preveč poslanih izdelkov ali pa z izstavitvijo dodatne fakture za
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razliko v poslanih izdelkih, medtem ko pri manjku nadoknadimo manjkajoče izdelke s
prvo naslednjo odpremo ali pa kupcu izstavimo dobropis za manjkajočo količino.
V podjetju Kočevski tisk Kočevje, d. d., vodja službe kakovosti glede na vsebino
reklamacije poda smernice ali postopek za rešitev tehničnega dela reklamacije. Če pa ne
more ugotoviti vzroka oz. upravičenosti reklamacije, se preko komercialne službe oz.
komercialista poveže s kupcem. V primeru večjih reklamacij obvesti in se posvetuje z
vodstvom oz. direktorjem podjetja o poslovni rešitvi reklamacije.
2.3.3 Postopki reševanja reklamacij
Primerno obravnavanje reklamacij predstavlja učinkovit sistem odkrivanja napak, ki
zmanjšuje oziroma preprečuje nezadovoljstvo kupca. Pomembno je, da podjetje skrbi za
njihovo reševanje in se hkrati zaveda posledic njihovega reševanja.
Vsak nezadovoljen kupec, ki se pritoži ali reklamira izdelek oziroma storitev, daje
podjetju znamenje, da naj izboljša kakovost svojih izdelkov oziroma storitev. S
pozitivnim pristopom do reševanja reklamacij podjetje lahko pričakuje:
•

ohranitev kupca in povečanje dobičkonosnosti,

•

vir idej,

•

odkrivanje napak, izboljšanje kvalitete,

•

preprečevanje širjenja negativnih informacij.

Vprašanje, kako pristopiti k reševanju reklamacij, je velikega pomena, ker kupci
ocenjujejo naslednja dejstva:
•

kako hitro dobijo odgovorno osebo (po telefonu ali osebno),

•

hitrost in učinkovitost reševanja reklamacij,

•

število in vrednost reklamacije,

•

dobavni roki,

•

zamude,

•

odzivni časi,

•

kakovost izdelka ali storitve,

•

konkurenčnost,

•

prijaznost in strokovnost zaposlenih,
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•

uspešnost pretoka informacij (dobava materiala, rok izdelave, morebitne
spremembe),

•

cena v primerjavi s kakovostjo izdelkov ali storitev.

Negativne posledice reklamacij so:
•

nezaupanje strank v kakovost izdelkov oz. storitev,

•

izguba obstoječih strank, ki preidejo h konkurenci,

•

nekonkurenčnost na trgu,

•

izguba dobrega imena,

•

zamenjava dobavitelja,

•

izboljšati kakovost proizvodov oziroma storitev,

•

izpopolniti komunikacijo zaposlenih s strankami.

Reklamacije nam torej poleg informacij za izboljšanje obstoječih izdelkov oz. storitev
služijo tudi kot dober vir za oblikovanje novih.
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2.4 Presoja (AUDIT) kakovosti
V podjetju Tiskarna Kočevski tisk Kočevje, d. d., se notranja presoja izvaja na sredini
obdobja med zunanjimi presojami. V notranjo presojo so vedno vključene vse
organizacijske enote oziroma procesi, vse zahteve standarda in interni dokumenti.
Presojevalci pregledajo dokumente, ki so osnova za presojo, pripravijo vse potrebne
obrazce za zapisovanje. Pri pripravi na presojo se upošteva ugotovitve prejšnjih presoj
(število in teža neskladnosti), reklamacije kupcev in pojave neskladnih proizvodov v
podjetju.

Osnova za presojo je:
•

zahteve kupcev,

•

dokumentirani postopki sistema kakovosti (Poslovnik kakovosti in referenčni
dokumenti),

•

zahteve standarda ISO 9001: 2008 (9).

Pri presoji se lahko kot opomnik uporabljajo vprašalniki za posamezne elemente
sistema kakovosti. Presojevalec beleži svoje ugotovitve, dejstva, pregledane dokumente
in zapise na Obr. 021 (9). O vsaki presoji pripravi poročilo, ki vsebuje:
•

kronologijo dogodkov in pregledanih dokumentov ter zapisov,

•

zapise o predlaganih korektivnih ukrepih,

•

splošni vtis o izvedeni presoji in priporočene izboljšave.

Vodja službe kakovosti pregleda vse zapise in jih posreduje vodstvu. Na Obr. 021
(Notranja presoja) je rubrika Realizacija izboljšave, v katero vodja službe kakovosti
skupaj z direktorjem vpiše ukrepe za izboljšave, kdo je odgovoren in do kdaj. Vodja
službe kakovosti pregleda realizacijo in jo zaključi.
Neskladnosti, za katere se oceni, da lahko vplivajo na sistem kakovosti, je potrebno
uvesti na Obr. 041 (Matrika reklamacij – korektivno preventivni ukrepi) (9).
Presojo lahko izvajajo le usposobljeni presojevalci, ki so prisostvovali usposabljanju za
notranje presojevalce (vsaj 10 ur), enkrat sodelovali na presoji kot opazovalci in izvedli
vsaj eno presojo pod nadzorom usposobljenega presojevalca.
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V eksperimentalnem delu je opisana analiza reklamacij v podjetju, ki poteka po
postopku sprejetja reklamacije k vodji službe kakovosti, izpolnjevanju treh obrazcev o
slabi kakovosti, ugotavljanju vzroka za nastanek reklamacije ter njihovo odpravo.

3.1 Metode dela
Analiza reklamacij in posledično določitev ustreznosti kakovosti. Opravljene so bile
sledeče analize.
3.1.1 Zbiranje in obdelava reklamacij

Kupec lahko reklamira izdelek oziroma proizvod s telefonskim obvestilom, osebno, po
elektronski pošti ali z reklamacijskim zapisnikom.
V primeru reklamacije vodja službe kakovosti in vodja poslovno tehničnega sektorja
ugotovita vzrok za napako in ustreznost odprave le-te, da se napaka ne bi več ponovila.
•

človeški faktor (malomarnost, nepoučenost, nezbranost ...)
V primeru napake, ki jo je povzročil človek, je potrebno opozoriti vse izvajalce na
sorodnih delovnih mestih in pisno seznaniti izvajalca (obr. 01 Obvestilo o slabi
kakovosti).

•

sistemska napaka
V primeru sistemskega vzroka za napako je potrebno spremeniti navodila za delo
in seznaniti izvajalce s spremembami.

•

mehanska napaka
V primeru mehanske napake je potrebno morebitno zamenjavo ali popravilo
zapisati v dnevnik vzdrževanja delovnega stroja.
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Za vsako reklamacijo je potreben zapis na Obr. 01 (Obvestilo o slabi kakovosti), ki je
prikazan na sliki 6.

Slika 6: Obr. 01 Obvestilo o slabi kakovosti (9)
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3.1.1.1 Odgovor kupcu

V primeru reklamacije je potrebno v petih delovnih dneh pisno obvestiti kupca o
sprejetih ukrepih.

Odgovor mora vsebovati:
•

vzrok za napako,

•

korektivno-preventivne ukrepe,

•

rok sprejetja ukrepov,

•

odgovornost za ukrepe.

3.1.1.2 Spremljanje ukrepov
Ukrepe se mora spremljati mesečno, trimesečno, polletno in letno. Vse reklamacije,
ukrepe in učinkovitost ukrepov se vpisuje na Obr. 41 (Matrika reklamacij) na sliki 7.
Obrazec mora biti datiran in podpisan s strani odgovorne osebe.

Slika 7: Obr. 41 Matrika reklamacij (9)

3.1.1.3 Vrnjeni reklamirani izdelki

Vsi reklamirani izdelki morajo biti postavljeni na prostor za neustrezne izdelke,
popolnoma ločeni od izdelkov iz redne proizvodnje. Izdelke je potrebno uničiti in
zavesti na Obr. 09 (Komisijski zapisnik o uničenju reklamirane pošiljke). Zapisnik
morajo podpisati tri osebe, ki so odgovorne o dejanskem uničenju reklamirane pošiljke.
Zapisnik mora biti datiran.
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3.1.1.4 Reklamacije dobaviteljem
Če skladiščnik ali služba kakovosti ugotovijo, da prejeti material ali polizdelek ni v
skladu z zahtevami, napiše reklamacijski zapisnik in ga poda vodji nabavne službe.
Vodja nabave službe pošlje zapisnik s svojimi predlogi o rešitvi reklamacije
dobavitelju. O končni rešitvi reklamacije poroča direktorju enkrat mesečno.
Reklamacijski zapisnik se hrani dve leti pri vodji nabave.
Prvo sporočilo o reklamaciji v podjetju prejme vodja kakovosti. V primeru, da je
reklamacijo prejel kdorkoli drug, mora ta obvestiti oddelek kakovosti. Če kupec ni
poslal reklamacijskega zapisnika, ga obvezno zahteva vodja kakovosti oziroma ga
sestavi na podlagi informacij kupca.

V podjetju je reševanje reklamacij podprto z ustreznimi organizacijskimi predpisi.
Oblikovani so trije obrazci:
•

Obr. 01 Obvestilo o slabi kvaliteti,

•

Obr. 41 Matrika reklamacij in

•

Obr. 09 Komisijski zapisnik o uničenju reklamirane pošiljke.

Vodja službe kakovosti prejme zapis reklamacije na ustreznem obrazcu (Obr. 01
Obvestilo o slabi kvaliteti), na osnovi katerega skupaj z vodjo tehničnih služb ugotovita
vzrok za napake in njihovo ustrezno odpravo.
Po sestanku se sestavi ustrezno poročilo, odgovor se pošlje naročniku. Reklamacije
spremljamo mesečno po številu, izdelku, vrsti napake, vzroku, povzročitelju in
zaključenih korektivnih ukrepih.
Analiza je potekala po postopku zbiranja vseh zapisov in odgovorov na reklamacije.
Reklamacije sem razporedila na notranje in zunanje (kupčeve), po vrsti izdelka
(navodilo ali zloženka) in po vrsti napake. Sledi analiza reklamacij po povzročitelju
napake, kot je človek, sredstvo, okolje in postopek, ter na koncu še po stroških. V
analizo sem vključila reklamacije v podjetju – notranje reklamacije in reklamacije za
stalnega naročnika, s katerim poslujemo že več kot 30 let. Zajela sem obdobje od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014, v katerem smo prejeli 31 reklamacij kupca in 64 notranjih
reklamacij različnih izdelkov, in obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, v katerem smo
prejeli 21 reklamacij kupca in 55 notranjih reklamacij različnih izdelkov. Napake na
izdelkih so se večkrat ponovile, prav tako vrsta neskladnosti.
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3.1.1.5 Praktičen primer pristopa k reševanju reklamacij v podjetju
Praktičen primer rešitve reklamacije po sistemu reševanja reklamacij v našem podjetju
je prikazan na sliki 8.
Vodja službe kakovosti je prejel od kupca e-pošto, da je bila pri redni kontroli
ugotovljena naslednja neskladnost: odstop v izgledu zloženke, večji ostanek lepila na
tretji stranici.

Odprl je reklamacijski zapisnik, kjer je zavedel naslednje podatke:
•

vrsta reklamacije, številka delovnega naloga, naročilo, količino naročenih in slabih
zloženk, izvajalec, stroški slabe kvalitete;

•

kupec

je

zahteval

pisni

odgovor

vzroka

napake

in

poročilo

o

korektivnih/preventivnih ukrepih;
•

vrnjen je bil vzorčni neustrezen kos.

Vzpostavil je tim za reševanje analize reklamacije. Vodja tima je vedno vodja
kakovosti, ostala člana sta bila vodja tiska in tiskar. Pri definiranju glavnega vzroka
reklamacije so uporabili opis pridobljen s strani kupca.
Z namenom raziskati, predstaviti možne vzroke za odstop v kakovosti zloženke so
izdelali vzročno-posledični diagram.
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Slika 8: RIBJA KOST - analiza reklamacij (9)

24

3.1.2 Analiza zbranih podatkov o reklamacijah

Reklamacije so najprej razporejene na notranje reklamacije in reklamacije kupca, da bi
ugotovili, katere reklamacije povzročajo največ težav.
Notranje reklamacije so reklamacije, ki se pojavijo v samem proizvodnem procesu. To
pomeni, da med izdelavo samega izdelka pride do poškodb, neustrezne ali poškodovane
embalaže, neustrezne kakovosti ali slabega potiska materiala.
Reklamacije kupca se zgodijo ko med uporabo izdelka pride do napake ali pa sama
kakovost izdelka ne zadovoljuje pričakovanj kupca.
3.1.3 Analiza zadovoljstva zaposlenih
Organizacijska struktura zaposlenih se deli na pet področij delovanja, od katerih ima
vsak del svojega vodjo, ki je odgovoren za vse dejavnosti, ki se dogajajo v posameznem
oddelku. Področja se delijo na komercialni oddelek, oddelek priprave dela, tisk,
dodelava in kakovost. Vodje oddelkov so neposredno odgovorni direktorju podjetja.
Analizo zadovoljstva zaposlenih smo naredili s pomočjo vprašalnika.
3.1.3.1 Vprašalnik

Podjetje samo ne uporablja nobene oblike vprašalnikov za pridobivanje podatkov. Pri
analizi zadovoljstva zaposlenih smo si pomagali z vprašalnikom iz diplomske naloge
Andreje Novak, ki je v prilogi. Anketiranje je bilo opravljeno v mesecu marcu 2016.
Število vseh vprašalnikov, ki smo jih razdelili med zaposlene, je bilo 52, vodstvene
delavce smo izpustili. Nekaj zaposlenih je bilo na dopustu, bolniškem staležu in
porodniškem staležu. Od razdeljenih 52 vprašalnikov je bilo vrnjenih 45 vprašalnikov.
Od 45 vrnjenih vprašalnikov so bili trije nepravilno izpolnjeni, torej neveljavni. Na
vprašalnik nam je odgovorilo 42 anketirancev, to je 80 % anketirancev. Anketa je bila
izvedena anonimno, zato nismo uporabili vprašanj, ki se nanašajo na splošne podatke o
anketirancih.
Anketa obsega namen anketiranja, sledijo trije sklopi vprašanj, v prvem in drugem
anketiranec s križcem označi svojo trditev. V prvem sklopu stopnjo zadovoljstva
izražajo s pomočjo tristopenjske lestvice, ki se nanaša na pomembnost vrednot v
podjetju, pri kateri imajo naslednje možnosti: pomembno mi je, delno pomembno in ni
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mi pomembno. V drugem sklopu vprašanj anketiranci odgovarjajo o izjavah glede na
njihove izkušnje, možnosti odgovora so zelo, da, niti da niti ne, ne, sploh ne. V tretjem
sklopu so samoopisna vprašanja.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 Rezultati analize zbranih podatkov o reklamacijah
4.1.1 Notranje reklamacije in reklamacije kupca
V preglednici 1 so navedene notranje reklamacije in reklamacije kupca po mesecih od
leta 2014 do leta 2015.
Preglednica 1: Analiza kupčevih in notranjih reklamacij za leto 2014 in 2015 (9)

REKLAMACIJE KUPCA

NOTRANJE REKLAMACIJE

MESEC/LETO

2014

2015

2014

2015

jan

4

3

9

8

feb

4

6

4

2

mar

5

3

6

18

apr

3

1

0

10

maj

1

2

8

3

jun

3

4

11

3

jul

5

2

7

5

avg

2

0

9

3

sept

0

0

0

3

okt

1

0

6

0

nov

3

0

4

0

dec

0

0

0

0

SKUPAJ

31

21

64

55

V letu 2014 je bilo 31 reklamacij kupca in 64 notranjih, v letu 2015 pa se je število
reklamacij kupca zmanjšalo na 21, prav tako pa tudi število notranjih na 55.
Na sliki 9 so prikazani rezultati analize notranjih in kupčevih reklamacij po mesecih za
leto 2014, slika 10 pa prikazuje rezultate analize notranjih in kupčevih reklamacij po
mesecih za leto 2015.
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Slika 9: Graf analize kupčevih in notranjih reklamacij 2014

Slika 10: Graf analize kupčevih in notranjih reklamacij 2015
Iz slike 9 je razvidno, da so v letu 2014 največ preglavic povzročile notranje
reklamacije, kar 67 %, in kupčeve 33%, dodatno težo temu problemu daje dejstvo, da se
je v letu 2015 (slika 10) to še povečalo, in sicer število notranjih reklamacij se je
povečalo na 72 %, kupčeve pa zmanjšale na 28 %.
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4.1.2 Reklamacije izdelkov

Rezultati reklamacij po navodilih in zloženkah, so prikazani v preglednici 2.

Preglednica 2: Analiza reklamacij navodil in zloženk leto 2014 in 2015 (9)

REKLAMACIJE NAVODIL %

REKLAMACIJE ZLOŽENK %

MESEC/LETO

2014

2015

2014

2015

jan

0,36

1,7

1,7

2,1

feb

0,36

0

1,6

0,5

mar

0,46

0,4

1,6

3

apr

0,49

0,5

1,6

0

maj

0,53

0

1,4

1,8

jun

0,5

0

1,3

2,1

jul

0,5

0,6

1,1

0,5

avg

0,5

0

1,1

0,5

sept

0

0,6

0

1,9

okt

0,3

0,6

0,9

0,8

nov

0,3

0,7

1

0

dec

0,2

0

1

0

SKUPAJ %

4,5

5,1

14,3

13,2

Razvidno je, da smo v letu 2014 imeli največ težav z reklamacijami zloženk, v letu
2015 pa je bilo tudi povečanje reklamacij navodil. To pomeni povečanje reklamacij za
oba izdelka.
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Analiza reklamacij po mesecih pa je pokazala največ reklamacij v mesecu septembru za
leto 2014 kot je prikazano na sliki 11 za leto 2015 pa v mesecu januarju kot je prikazano
na sliki 12.

Slika 11: Graf analize reklamacij navodil in zloženk 2014

Slika 12: Graf analize reklamacij navodil in zloženk 2015

Opazno je tudi, da so v letu 2014 prevladovale reklamacije zloženk, na sliki 12 pa
vidimo, da se je leta 2015 povečalo število reklamiranih navodil, prav tako zloženk.

30

4.1.3 Reklamacije izdelkov v odvisnosti od napak

Rezultati analize po vrsti napak so prikazani v preglednici 3.
Preglednica 3: Analiza reklamacij po vrsti napake leto 2014 in 2015 (9)

2014

2015

KUPEC

NOTRANJE

KUPEC

NOTRANJE

ESTETSKI VIDEZ

9

18

3

10

BRAILLE

6

3

0

3

PAKIRANJE

1

0

1

0

PRIPRAVA

0

15

3

8

SET

0

2

0

0

NEČIST IZSEK

1

3

2

0

REPRO

1

2

0

2

ZGIBANJE

5

1

4

5

BARVA

6

13

6

18

TEK VLAKEN

0

4

1

3

RAZREZ

1

3

1

0

SKRITA NAPAKA

1

6

0

3

ENOSTRANSKA POLA

0

0

0

0

V letu 2014 je prevladovalo število notranjih reklamacij za estetski videz, pripravo dela
in barvo, v letu 2015 je opazno zmanjšanje števila notranjih reklamacij pri estetskem
videzu in pripravi dela, število napak barve pa se je povečalo.
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Na sliki 13 so prikazane vrste napak za leto 2014, kjer prevladujejo estetski videz,
priprava dela in barva, na sliki 14 pa so prikazane napake za leto 2015, kjer še vedno
prevladujejo napake barve, estetski videz ter priprava dela.

Slika 13: Graf analize reklamacij po vrsti napake 2014

Slika 14: Graf analize reklamacij po vrsti napake 2015
Iz slike 13 je razvidno, da je bilo leta 2014 pri kupčevih reklamacijah največ težav z
estetskim videzom tiskovin, sledita še Braillova pisava, barva in zgibanje. Pri notranjih
reklamacijah pa so največ težav povzročali estetski videz, priprava dela in barva.
Na sliki 14 vidimo, da je bilo v letu 2015 pri kupčevih reklamacijah zmanjšano število
napak estetskega videza, slabši rezultati so ostali pri barvi, kar pa ne moremo trditi za
notranje reklamacije, saj se je število napak barve povečalo, število napak v estetskem
videzu in pripravi dela pa zmanjšalo.
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Za nadaljnje analize o

povzročitelju napak,

smo za

pregled uporabili naslednje

dejavnike: človek, sredstvo, okolje in postopek.
Analizirali smo samo leto 2015, ker so podatki za leto 2014 nepopolni in zato
neuporabni za analizo.
V preglednici 4 je navedeno število notranjih in kupčevih reklamacij po povzročitelju za
leto 2015.
Preglednica 4: Analiza notranjih in kupčevih reklamacij po povzročitelju 2015 (9)
POVZROČITELJ

NOTRANJA

POSAMEZNI DELEŽ

KUPEC

%

POSAMEZNI
DELEŽ %

človek

44

80

7

33.4

sredstvo

3

5,4

5

23,8

okolje

4

7,2

0

0

postopek

4

7,2

9

42,8

SKUPAJ

55

100

21

100

Opazno je, da je bilo kar 80 % notranjih reklamacij posledica delovanja človeka, kar
pomeni, da smo te napake odkrili sami in tako zmanjšali napake kupca.
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Prikaz analize povzročiteljev za nastanek notranjih in kupčevih reklamacij v letu 2015
je podan na sliki 15.
Razvidno je, da je pri kupčevih reklamacijah v večini primerov povzročitelj za nastanek
reklamacij postopek izvajanja dela, (42,8 %), to pomeni da moramo svojo dejavnost
usmeriti predvsem na stanje človeških »resursov«.

Slika 15: Graf analize kupčevih in notranjih reklamacij po povzročitelju 2015
Podatki kažejo, da je v večini primerov služba kakovosti samo opozorila delavce za
nastanek napake. Mislimo, da ta ukrep ni bil dovolj učinkovit, saj so se iste vrste napak,
reklamacij v naslednjem letu večkrat ponovile.
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4.1.4 Vpliv reklamacij na stroške

V preglednici 5 so navedeni rezultati reklamacij kupcev po oddelkih za leto 2015, v
preglednici 6 rezultati notranjih reklamacij po oddelkih za leto 2015, ter preglednici 7
stroški slabe kvalitete za leto 2014 in 2015.
Preglednica 5: Analiza kupčevih reklamacij po oddelkih 2015 (9)

VRSTA NAPAKE PO

ŠTEVILO.

ODDELKIH

REKLAMACIJ

% REKLAMACIJ

STROŠKI SLABE
KAKOVOSTI %

PRIPRAVA DELA

3

14,4

2,44

REPROSTUDIO

0

0

0

TISK

9

42,8

23,4

DODELAVA

7

33,3

70,5

SKLADIŠČE/EKSPEDIT

2

9,5

3,75

SKUPAJ

21

100

100

Slika 16: Graf analize kupčevih reklamacij po oddelkih 2015
Največ reklamacij je posledica tiska, kar 42%, sledijo reklamacije dodelave ter priprave
dela, v tem času je repro studio deloval brez napak, nekaj napak pa je bilo še v
ekspeditu.
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Preglednica 6: Analiza notranjih reklamacij po oddelkih 2015 (9)

VRSTA NAPAKE PO
ODDELKIH

ŠT.

STROŠKI SLABE

REKLAMACIJ

% REKLAMACIJ

KAKOVOSTI %

PRIPRAVA DELA

8

14,5

24,6

REPROSTUDIO

2

3,6

3,2

TISK

28

50,9

38,9

DODELAVA

11

20

17,7

SKLADIŠČE/EKSPEDIT

3

5,5

5,4

SKRITE NAPAKE

3

5,5

10

SKUPAJ

55

100

100

Slika 17: Graf analize notranjih reklamacij po oddelkih 2015
Tudi analiza notranjih reklamacij kaže, da je največ problemov na področju tiska, kar 50
%, sledi področje dodelave z 20 %, ter priprava dela, manj napak je v skladišču in repro
studiu, pojavilo pa se je tudi 5 % skritih napak.
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Analiza stroškov reklamacij ter tako slaba kvaliteta je prikazana v preglednici 7.
Preglednica 7: Analiza stroškov slabe kvalitete 2014 in 2015 v € (9)

MESEC

STROŠKI € 2014

STROŠKI € 2015

jan

2980

11122

feb

1143

1543

mar

1537

1543

apr

1537

1543

maj

4776

2289

jun

2041

2093

jul

3154

2161

avg

5800

1636

sept

0

2657

okt

1832

416

nov

915

536

dec

462

0

26177

27539

SKUPAJ €

Opazno je, da so se stroški reklamacij v letu 2015 še malo povečali, kar kaže da je
potrebno to področje natančno analizirati.
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Na sliki 18 vidimo rezultat analize stroškov po mesecih, kjer je opazno povečanje
stroškov za mesec januar v letu 2015, kar je odraz reklamacij s področja izdelkov
novoletnega programa.

Slika 18: Graf analize stroškov slabe kvalitete 2014 in 2015 po mesecih

Iz slike 18 je razvidno, da so bili stroški slabe kvalitete leta 2014 kar visoki, vendar so
se v letu 2015 še povečali.
Največ kupčevih reklamacij leta 2015 je bilo v oddelku tiska, in sicer devet, sledi
oddelek dodelave z sedmimi napakami, ki pa je povzročil več stroškov slabe kvalitete
kot oddelek tiska.
Pri notranjih reklamacijah 2015 je največ napak naredil oddelek tiska, in sicer 28, in s
tem povzročil največ stroškov slabe kvalitete.
Prav tako kot po vrsti napake so tudi s stroškovnega vidika v ospredju reklamacije v
oddelku tiska in dodelave. To samo dodatno potrjuje, da moramo tem problemom
posvetiti maksimalno pozornost in temeljito ukrepati na tem področju.
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4.2 Rezultati analize zadovoljstva zaposlenih
Preglednica 8: Analiza vprašalnik zadovoljstva zaposlenih (v prilogi).
Pomembno
mi je

Delno

Ni mi

pomembno pomembno

Opravljanje dela s ponosom

34

7

1

Preseganje pričakovanj odjemalcev (kupcev)

37

3

2

34

2

6

35

5

2

33

8

1

30

11

1

Delovanje celotnega podjetja v timu

34

8

0

Nagrada za dosežke in uspehe pri delu

35

7

0

Bonitete in druge dodatne ugodnosti

37

4

1

Dobri in novi pripomočki pri delu

38

2

0

Spoštovanje med sodelavci

38

4

0

Dobro plačilo za delo

40

1

1

Motiviranje in stimuliranje s strani vodje

36

5

1

Urejen in prijeten delovni prostor

34

6

2

Odgovarjanje za besede in dejanja
tako zunaj podjetja kot v njem
Upoštevanje novih idej in novih načinov dela
Spodbujanje ravnotežja med delom
in zasebnim življenjem
Spodbujanje izobraževanja
in osebne rasti vseh zaposlenih
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Preglednica 9: Analiza vprašalnik zadovoljstva zaposlenih (v prilogi).
niti da
zelo

da

niti ne

ne

sploh ne

7

25

9

1

0

1

11

17

9

4

24

15

1

2

0

Zadovoljen sem s politiko dopustov.

7

20

13

2

0

Sodelavci me cenijo.

1

24

16

1

0

Brez strahu lahko izrazim svoje mnenje.

5

26

8

2

1

Razumem cilje svojega oddelka.

8

24

8

2

0

Poznam norme, ki veljajo za moje delo.

11

24

4

4

1

Vem, kaj se od mene pričakuje.

15

22

5

0

0

7

24

11

0

0

Delo me zadovoljuje in je zame izziv.

6

22

5

7

2

Kakovost je v našem oddelku pomembna.

30

10

0

2

0

3

21

13

1

4

7

13

14

4

4

Komunikacija med mano in nadrejenim
je odprta in odkrita.
Za zaposlene v mojem oddelku
je na voljo dovolj urjenja in izobraževanja.
V naši organizaciji
je dobra storitev za stranke zelo pomembna.

Z nadrejenim se strinjava glede tega,
kaj se pričakuje od mene in mojega dela.

Izvajanje discipline, reda in pravil
v organizaciji.
Učinkovitost varovanja zdravja pri delu.
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5

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu je predstavljena analiza reklamacij v podjetju Tiskarna Kočevski
tisk Kočevje, d. d., njihov nastanek in metode, ki jih podjetje uporablja za zadovoljstvo
svojih kupcev.
Glavno vprašanje analize je bilo, kako s pomočjo reklamacij izboljšati kakovost v
podjetju. Ugotovljeno je bilo, da hitro in učinkovito odzivanje na reklamacije pripomore
k večjemu ugledu podjetja, z uvedbo korektivnih ukrepov in različnih metod
zagotavljanja kakovosti pa zmanjšamo številne težave, ki nastajajo ob reklamacijah. Pri
tem imajo največjo vlogo zaposleni in njihova sposobnost timskega dela.
Rezultati analize so pokazali:
•

največ reklamacij smo dobili na področju zloženk, ponavljajoče napake
(leta 2014 – 14,3 %; leta 2015 – 13,2 %);

•

skoraj v vseh reklamacijah je bil vzrok estetski videz in barva;

•

število reklamacij se je leta 2015 zmanjšalo, stroškovno povečalo, ampak še vedno
ni doseglo žaljenih 0,3 % reklamacij na letni ravni;

•

skoraj v vseh reklamacijah je bil povzročitelj človek.

Kritično stanje na področju reklamacij vidimo v nepravilnem pristopu k reševanju
reklamacij. Za posamezne reklamacije je potrebno izdelati točne analize, poiskati
vzroke za nastanek in preprečiti njihove ponovitve, s čimer bi s tem posledično
zmanjšali reklamacije. Glavni vzrok tiči v kadrih, kateri ne izvajajo 100% medprocesne
in končne kontrole izdelkov. Samo opozarjanje s strani službe kakovosti ni dovolj
učinkovit ukrep, saj se reklamacije kljub temu ponavljajo. Zaposlenim je potrebno
podrobno pojasniti pomen njihovega dela, ob vsaki možni kritični napaki
(neupoštevanje navodil za delo – specifikacije, prazna pola, pomešanje tiskovin,
nečitljiv tekst – packa, pika, oznake na transportnih škatlah) povečati nadzor kontrole,
preveriti usposobljenost kontrole kakovosti, uvajati dodatna izobraževanja in
stimuliranje.
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Analiza zadovoljstva zaposlenih je pokazala, da se v podjetju premalo zavedajo pomena
zaposlenih. Opaža se nezadovoljstvo med vodstvom in delavci, delavec je pogosto
odrinjen in se čuti za nekoristnega in neopaženega. Ker pa le-ta neposredno sodeluje v
samem procesu zagotavljanja kakovosti, ne smemo spregledati njihovega vpliva na
poslovanje. Zaposleni se zavedajo pomena kakovosti, ki vpliva na zadovoljstvo kupcev,
dolgoročno pa na uspešnost podjetja, zato bi morali vodilni spremeniti miselnost in
obstoječi način dela, uvajati dodatna izobraževanja in zaposlenega stimulirati.
Odgovornost vsakega posameznika v podjetju je glavni pogoj za dobro zastavljeno
politiko kakovosti. Vsi zaposleni morajo biti vključeni v proces izobraževanja,
usposabljanja, saj podjetje z njimi pridobiva nove ideje, ki prispevajo k dvigu
konkurenčnosti in uspešnosti podjetja.
Zadovoljstvo zaposlenega je povezano z uspešnostjo podjetja. Z zbiranjem dejavnikov,
ki so zaposlenim pomembni, vendar z njimi niso najbolj zadovoljni, potrebujejo dodatne
analize in ukrepe, ki bodo povečali zadovoljstvo. Podjetje bo moralo torej več
pozornosti nameniti uporabi znanja in usposabljanja, strokovni rasti in zanimivosti dela,
odnosom pri delu ter plačam in dodatkom. Učinkovito in uspešno bo takrat, ko bodo
učinkoviti in uspešni tudi zaposleni, to pa lahko postanejo le, če bodo zadovoljni.
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PRILOGE

Priloga A: Predstavitev podjetja Tiskarna kočevski tisk
Zgodovina podjetja

Tiskarna deluje od leta 1955. V 60. in 70. letih je postala srednje veliko podjetje,
prilagojeno za bivši jugoslovanski trg. V devetdesetih letih je tiskarna intenzivneje
investirala v novo strojno opremo, osvojila nova znanja v pripravi tiskovne forme,
izborila si je svoj prostor na slovenskem trgu. Zasluge za ohranitev tiskarne gredo
predvsem poudarku na kakovosti in zadovoljstvu kupcev ter seveda prilagodljivost
tržnim razmeram. Leta 1997 se je podjetje lastninsko preoblikovalo, v začetku z
večinskim notranjim odkupom, 44 % pa je postalo last skladov.
Za poslovanje je podjetje leta 2000 prejelo certifikat ISO 9002-2000. Največji kupci
Tiskarne Kočevski tisk (80 % proizvodnje) so Krka in Lek, ostali pa imajo 20 % (9).
Opis in programi

Tiskarna tiska izdelke za znanega kupca Lek in Krko. Tehnološko obvladuje pripravo
tiskovne forme in repro studio. Za montažo skrbi zunanji izvajalec, in sicer Studio
Luksuria, ki ima prostor v tiskarni Kočevski tisk. Tiskovine tiska na strojih formata B2
in B1, dodelavni stroji pa so prilagojeni B2-formatu.
V tiskarni se tiska marketinški program (prospekti, mape, zgibanke, oglasi), knjige in
brošure ter različni obrazci. Večji del proizvodnje je specializiran za tisk izdelkov za
farmacijo, to so navodila, zloženke, signature in samolepne etikete, ki se tiskajo s pole.
Trenutno stanje
Podjetje ima izdelan srednjeročni načrt poslovanja. Glede na dejavnost poslovanja
podjetje ne namerava izraziteje širiti poslovanja. Kočevski tisk je za farmacevtska
podjetja, predvsem Krko in Lek, začel delati že pred skorajda tremi desetletji, potem pa
je postajal vedno večji dobavitelj za to vejo industrije. Zdaj zanjo naredi od 70 do 75
odstotkov vseh tiskovin, predvsem navodil in zloženk oziroma škatlic.
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Proizvodni program

Paleta tiskovin za farmacevtsko industrijo je zelo pestra in vsebuje najzahtevnejše
tiskovine. Glavni proizvodi so navodila, zloženke, signature in samolepne etikete, ki se
tiskajo s pole, ki so prikazane na sliki: Vrste tiskovin (9).
Kljub temu da se v grafični industriji pojavlja vedno večja konkurenca, so v podjetju
ponosni, da lahko kupcem nudijo možnost izdelave od kvalitetnih komercialnih,
marketinških tiskovin do visoko zahtevnih tiskovin za farmacevtsko industrijo.
Strokovno vodstvo podjetja je dobro seznanjeno z zahtevami kupca, zato se ne slepijo z
rezultati, ki jih je podjetje že doseglo. Nenehen pritisk po zniževanju cen, ki ga izvaja
farmacevtska industrija, je posledica trenj na trgu, ki jih povzroča konkurenca. Boj za
trg je neusmiljen, ostajajo samo najsposobnejši, tisti, ki obvladujejo svoje stroške in so
sposobni vlagati v razvoj.

Slika: Vrste tiskovin (9)
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Strategija in poslanstvo družbe

Osnovna naloga podjetja je uspešno poslovanje in nenehen razvoj, zato da bi lahko na
tem trgu delovali tudi v prihodnje. Podjetje si prizadeva, da bo s svojimi izdelki izpolnil
pričakovanja svojih kupcev in s tem pripomogel k še večjem uspehu, tako svojemu kot
svojih kupcev (9).
Poslanstvo Kočevskega tiska je tudi ohranjanje in izboljšanje standarda svojih delavcev
in njihovih družin. Obenem želi podjetje s svojim delovanjem bogatiti okolje, v katerem
deluje. Zaveda se odgovornosti za ohranjanje okolja, odgovornosti za izboljšanje
kvalitete življenja v lokalni skupnosti, odgovornosti za to, da se izboljša materialna in
duhovna osnova za razvoj tudi v naslednjih letih.
Podjetje želi svoje sposobnosti v naslednjih letih usmeriti predvsem v izdelovanje
tiskovin za farmacijo. To pomeni, da bo vsa svoja sredstva namenil za opremo, ki bo
temu največ pripomogla in usposabljal svoje delavce za delo, ki ga farmacija zahteva.
Želja podjetja je zmanjšati število reklamiranih pošiljk na 0,3 % in postati eden od treh
najzanesljivejših dobaviteljev za farmacijo, tako na področju tiska navodil kot tiska
zloženk, zato pa potrebuje ustrezno opremo in zanesljive delavce.
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Priloga B: Vprašalnik zadovoljstva zaposlenih
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