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POVZETEK
V tej zaključni projektni nalogi predstavljamo s teorijo podprto znanje o pritožbah in
reklamacijah. Opisujemo, kako podjetja prejemajo reklamacije, naštete so najugodnejše
metode za reševanje pritožb in reklamacij, del pa je namenjen tudi analiziranju potrošnikov in
njihovih stališč do pritoževanja. Naloga vsebuje teme o zadovoljstvu in zvestobi strank,
naštete pa so tudi metode, s katerimi podjetja to dosežejo. Empirični del je sestavljen iz analiz
reklamacij obravnavanega podjetja ter odgovorov anketirancev. Predstavljene so ugotovitve o
poslovanju podjetja ter kako potekajo reklamacije v obravnavanem podjetju. Cilj naloge je
približati načine reševanja reklamacije podjetjem ter prikazati, kako na to gledajo potrošniki.
Ključne besede: pritožbe, reklamacije, podjetja, potrošniki, zadovoljstvo, zvestoba, načini
reševanja pritožb.

SUMMARY
In this bachelor thesis, we will present the knowledge about appeals and complaints,
supported by theory. The content presents a way, in which companies receive complaints. It
describes the most favourable solutions regarding dealing with complaints. A part of this
assignment contains an analysis of consumers and their point of view in complaining. We also
talk about contentment of consumers, their loyalty and methods that companies can use to
achieve the loyalty. The empirical part contains analysis of complaints in a discussed
company and a survey. This part also presents findings about business performance of
discussed company and how they deal with appeals and complaints. The main goal of this
assignment is to bring the ways of solving complaints closer to companies and to demonstrate
them standpoint of their consumers.
Key words: complaints, companies, contentment, loyalty, satisfaction, ways of solving
complaints.
UDK: 336.484.5(043.2)
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1

UVOD

Cilj vsakega uspešnega podjetja je učinkovito zadovoljiti potrebe kupcev in ohranjati njihovo
zvestobo. V današnji množici konkurentov se potrošniki pogosto znajdejo v položaju, ko
morajo med ponudniki izvesti analizo blaga in storitev ter se med njimi tudi odločati. Zaradi
tovrstnih odločitev so kupci postali vse bolj zahtevni, saj natančno vedo, kakšna ponudba je
na trgu in kakšne so njihove želje in zahteve. Zaradi tega je postalo še bolj pomembno, da
podjetja poznajo potrošnike, jim znajo ugoditi in ponuditi primeren izdelek ter, kar je
najpomembnejše, da obvladajo načine, ki pripeljejo do tega, da kupci od njih odidejo
zadovoljni. Zadnje čase je v procesu poslovanja s kupci ravno odnos tisti, ki kupce prepriča,
da podjetju zaupajo in mu ostanejo zvesti. Cilj trženja, ki deluje na osnovi odnosov, je
prepoznati, vzpostaviti, vzdrževati, razvijati in, ko je treba, prekiniti odnose s kupci in
drugimi deležniki na dobičkonosen način, tako da vse vključene strani dosežejo svoje cilje
(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 31).
Profesionalni odnos pa je pomemben tudi, ko pride do neljubih situacij, kot so na primer
pritožbe oziroma reklamacije potrošnikov. Tu pridejo na vrsto podjetja, ki z reševanjem
pritožb pokažejo svojo profesionalnost v poprodajni dejavnosti. Z neprofesionalnostjo lahko
povzročijo težave kupcem in tako dolgoročno tudi sebi, kajti nepravilno reševanje pritožb je
za nekatera podjetja lahko usodno. Nezadovoljstvo je lahko posledica »vsote« delovanja več
dejavnikov, zaradi katerih subjektivni vtis neizpolnjenih pričakovanj preglasi tiste vidike
nakupa, s katerimi je potrošnik zadovoljen (Musek Lešnik 2008, 33).

1.1

Obravnavani problem

Težava je predvsem v neznanju ponudnikov pri reševanju pritožb, zato smo s to zaključno
projektno nalogo pokazali, kako slabo izkušnjo spremeniti v dobro tako za odjemalce kot tudi
za podjetje. Podjetjem smo prikazali tudi, kako ohranjati kupčevo zadovoljstvo in zvestobo.
Podjetje, ki smo ga obravnavali v raziskovalnem delu, se ukvarja s proizvodnjo živil, zato
smo se z raziskavo osredotočili na izdelke široke potrošnje, torej na izdelke za vsakdanjo
rabo. Ker pa imajo ti izdelki veliko substitutov, kupci hitro zamenjajo ponudnika za drugo
konkurenčno podjetje, saj izdelki nimajo takega pomena in nakup ni tako zapleten kot pri
podjetjih, ki ponujajo specifične izdelke oziroma storitve. Zanimalo nas je, koliko se ljudje
sploh pritožijo nad takšnimi nizkocenovnimi izdelki ali pa ob tolikšni konkurenci svojo
energijo raje vložijo v nakup substituta v drugi poslovalnici.

1.2

Namen in cilji

Namen zaključne projektne naloge je bil proučiti razloge pritožb v podjetjih in analizirati,
kateri način reševanja teh pritožb je najbolj učinkovit. Podjetjem, ki bi rada izboljšala odnos
pri reševanju pritožb in reklamacij, smo predstavili načini, kako se tega lotiti. S pomočjo
1

vprašalnika smo ugotavljali, ali so kupci zadovoljni z odzivom do sedaj rešenih oziroma
nerešenih reklamacij ter kakšen način reševanja bi jih prepričal, da bi podjetju ostali zvesti.
Postavili smo si naslednje cilje:


ugotoviti, kako ohraniti zadovoljstvo in zvestobo potrošnikov,



proučiti obstoječo literaturo s področja reševanja reklamacij,



ugotoviti razloge za pritoževanje potrošnikov glede na nezadovoljstvo z nakupom
izdelkov široke potrošnje,




raziskati in predstaviti učinkovite načine reševanja pritožb,
analizirati odnos kupcev v primeru reševanja pritožb,



pokazati, kako pritožbe obrniti v dobro za podjetje.

1.3

Uporabljene metode

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem,
teoretičnem delu so obravnavani že obstoječi zapisi. Uporabljena je literatura, ki je dostopna v
strokovnih in splošnih knjižnicah po Sloveniji in najdena s pomočjo virtualne knjižnice –
COBISS. Članke smo iskali s pomočjo ključnih besed, vpisanih v Google Učenjak,
SpringerLink, Wiley idr., v pomoč pa so nam bili tudi spletni viri. S pomočjo prebrane
literature na temo zadovoljstva, zvestobe med potrošniki in prodajalci ter na temo reševanja
pritožb in reklamacij potrošnikov smo prišli do ugodnih rešitev za vsakega podjetnika.
V empiričnem delu smo uporabili metodo analiziranja za pregled reklamacij zadnjih treh let
(od 2016 do 2019) v podjetju X, pri tem pa smo analizirali sekundarne podatke. Raziskali smo
razloge za pritožbe strank, trend padanja ter naraščanja reklamacij skozi obdobje treh let in do
sedaj uporabljene načine reševanja reklamacij podjetja X. Z metodo komparacije so bili
ugotovljeni rezultati o reševanju pritožb in reklamacij, ki smo jih primerjali z načini,
raziskanimi v okviru te zaključne projektne naloge.
Kot primarni vir podatkov so bili uporabljeni rezultati anketiranja, pri katerem smo
raziskovali stališče odjemalcev do reševanja reklamacij podjetnikov. Vprašalnik je bil
zaprtega tipa, saj ta omogoča hitro in preprosto pridobitev odgovorov. Sestavljen je bil iz
vprašanj, ki se nanašajo na demografske podatke, osebne lastnosti vprašanega in vprašanj, ki
zadevajo odnos do reklamacij in obnašanje potrošnikov v primeru nezadovoljstva pri nakupu.
Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost, predstavljena pa so jim bila tudi vsa potrebna
navodila. Vprašalnik je bil v izpolnjevanje podan od 12. junija do 15. julija 2019, in sicer
elektronsko s spletno anketo 1KA. Uporabili smo namenski, neslučajnostni vzorec. Za ciljno
populacijo raziskave smo izbrali potrošnike iz gorenjske regije, ki uporabljajo internet in so se
že srečali z reklamacijami ali pritožbami v zvezi z nakupom izdelkov za vsakdanjo rabo.
Vzorec obsega 105 anketirancev. Podatki so bili obdelani z uporabo statističnih metod –
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frekvence, srednje vrednosti, standardnega odklona idr. Pridobljene podatke raziskave smo v
nalogi prikazali opisno ter s preglednicami in slikami.
Z raziskavo smo prikazali obnašanje kupcev v primeru reklamacij, kako se odzivajo ter kako
bi si želeli, da bi se odzvali ponudniki, saj je za uspeh podjetja pomembno, da prisluhnemo
odjemalčevim željam.

1.4

Predpostavke in omejitve

Predpostavljali smo, da se je večina anketirancev že srečala s pritožbo ali reklamacijo, da so
razumeli navodila vprašalnika in da so podatki, ki so jih ti navedli, resnični. Prav tako smo
predpostavljali, da so bili natančni tudi podatki o reklamacijah v podjetju X, ki smo jih
uporabili v analizi reševanja reklamacij podjetja.
Pri raziskovanju so se pojavile tudi omejitve. Pri analiziranju poslovanja podjetja X smo
lahko dostopali le do omejenih virov informacij. Rezultati ankete odražajo le izkušnje
potrošnikov iz Slovenije, natančneje z Gorenjske, ki uporabljajo internet, saj je bil vprašalnik
poslan določenim osebam ter objavljena na svetovnem spletu. Ker smo se v raziskavi omejili
le na reklamacije, ki se nanašajo na izdelke široke potrošnje, so odgovori omejeni le na
določene nakupe.

3

2

TEORETIČNI DEL

Teoretični del je sestavljen iz dveh poglavij. V prvem delu sta podrobno predstavljena pojma
zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov, v drugem delu pa smo se dotaknili področja reklamacij,
zakaj do njih sploh pride ter kako jih podjetja lahko učinkovito rešujejo.

2.1

Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov

Zadnje čase je zadovoljstvo kupcev najpomembnejše merilo podjetnikov. Pri potrošnikih ga
lahko dosežejo z znamko, izdelkom ali storitvijo. Zadovoljstvo kupcem predstavlja
zagotovilo, saj vedo, kje lahko opravijo nakup, ki bo obenem zadovoljil njihove potrebe in
ohranil mirno kri potrošnika po nakupu. Pozitivne posledice pri potrošnikih razvijejo
zvestobo, kar jim da zagon, da se vedno znova vračajo k podjetju. Tako torej zadovoljstvo
podjetjem zagotavlja ponovne nakupe potrošnikov in širjenje pozitivnih informacij o podjetju
med druge potrošnike. Zadovoljstvo strank pa podjetju daje tudi konkurenčno prednost
(Musek Lešnik 2008, 24).
Konkurenca predstavlja kupcem izbiro, kar podjetja motivira, da med kupci in podjetji
ustvarijo dodano vrednost. Konkurenčni smo, če dosežemo, da ima naš izdelek v očeh kupcev
globlji pomen. V primeru izdelkov široke potrošnje se srečamo z izdelki, za katere večinoma
obstajajo substituti. Kupec bo izbral tistega, ki ga je vajen, mu nekaj pomeni oziroma s
katerim ima pozitivne izkušnje (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 42–64).
Pristop k razvijanju zvestih kupcev ter hkratno povečevanje dobička podjetja omogoča tudi
trženje na osnovi odnosov. Ta v razvojne in trženjske dejavnosti vključuje tako podjetja ter
dobavitelje kot tudi kupce, ki naj bi bili medsebojno povezani na gospodarski in čustveni
ravni. Trženjski odnos temelji na medsebojnih stikih, soodvisnosti ter medsebojnem
prilagajanju. Vso to prilagajanje in medsebojno komuniciranje jim omogoča vzajemnost ter
zvestobo (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 31).
Na delo posameznikov in podjetij močno vplivajo novi trendi razvoja informacijske in
telekomunikacijske tehnologije. Zaradi razvoja interneta se morajo podjetja stalno prilagajati
in slediti novim trendom. Potrošniki so zmožni preučiti vse možnosti izbire, saj so jim na
voljo vse informacije (Vukasović 2013, 21; Kovič 2019).
Za pridobitev konkurenčne prednosti je pomembno, da se podjetje zna osredotočiti na prave
stvari, torej, da pozna potrošnike, jih razume, zna prisluhniti željam in potrebam kupcev ter na
podlagi ugotovitev oblikuje ponudbo, ki lahko kar najbolje zadovolji potrebe kupcev. Poleg
tega se je treba osredotočiti na prave ljudi, na tiste, ki lahko največ prispevajo k razvijanju in
ohranjanju odnosov s potrošniki (Musek Lešnik 2008, 25).
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2.1.1 Zadovoljstvo
Zadovoljstvo potrošnikov ugotovimo, če smo pozorni na povratne informacije potrošnikov.
To so spontane reklamacije, priporočila in pohvale, ki so bolj iskrene kot anketni vprašalniki,
saj so kupci takrat zares iskreni. Podjetniki bi od potrošnikov najraje slišali le pohvale, vendar
ne smejo zanemariti tudi mnenja nezadovoljnih potrošnikov. Prisluhniti morajo različno
zadovoljnim potrošnikov, sprejeti kritike in si prizadevati, da ohranjajo tisto, za kar kupci
menijo, da delajo dobro. Dragoceni so tudi podatki zaposlenih, ki so ves čas v stiku s
potrošniki. Ti seveda največ vidijo in najbolje poznajo obnašanje potrošnikov. Tudi drugi
zaposleni in delavci na področju managementa imajo koristne informacije o potrošnikih, ki
jih vidijo iz druge perspektive. Pomemben vir informacij so tudi tako imenovani »trdi
podatki« ali ekonomski kazalniki, pri katerih pa ne smemo prehitro sklepati, saj korelacija
med zadovoljstvom in njimi zelo niha (Musek Lešnik 2008, 45–46).
Slika 1 prikazuje model zadovoljstva potrošnika med procesom nakupa, ki privede do
ponovnih nakupov. Potrošnik je sprva poln pričakovanj glede dogajanja, izdelka, znamke,
prodajalne in storitev, ki jih bo deležen v postopku menjave. Porajajo se mu različna
vprašanja, na primer, kako bo storitev opravljena, kaj lahko pričakuje od ponudnika itd.
Pričakovanja kupec razvije na podlagi preteklih izkušenj, občutkov in informacij, ki jih kupec
prejme pred nakupom (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 307; Možina, Tavčar in
Zupančič 2012, 189).

Slika 1: Model zadovoljstva potrošnikov.
Vir: Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 187.

Kakovost je odvisna predvsem od tega, kako potrošniki sami zaznavajo kakovost ponudbe in
opravljen nakup. Kakovost se izraža v preprostosti uporabe, ki potrošniku omogoča uporabo
izdelka brez predhodnih težav. Izdelek mora izpolnjevati naslednje zahteve (Vukasović 2013,
63):


dobro delovanje izdelka,



prilagodljivost in fleksibilnost pri uporabi,



ugled izdelka,




trajnost izdelka (s tem mislimo na čas trajanja ter popravljivost),
dostopno servisiranje in hitro ukrepanje v primeru servisiranja.

Z izrazom kakovost ne mislimo le na sposobnost delovanja in brezhibnost izdelka, pač pa tudi
na kakovost odnosov v podjetju. Prva je tako notranja kot tudi zunanja urejenost. S tem
mislimo na videz okolja, opreme in urejenost podjetja do zaposlenih. Naslednja dimenzija je
zanesljivost, saj je pomembno, da podjetje potrošniku daje vtis, da se nanj lahko zanesejo.
5

Odzivnost je ena izmed naslednjih dimenzij, s katero pokažemo spoštovanje do potrošnika.
Zadnji dve dimenziji sta zagotavljanje in vživljanje, v kateri vključujemo več lastnosti.
Pristojnost, vljudnost, zaupanje in varnost so del zagotavljanja v smislu, da se počutijo varne
pri nakupu. Pri vživljanju pa mislimo na dostopnost, komunikativnost, razumevanje in
poznavanje potrošnikov. Če povzamemo – prilagodimo se kupcem in jim vzbudimo občutek
domačnosti (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 194).

Slika 2: Zadovoljstvo/nezadovoljstvo potrošnikov kot proces primerjave
Vir: Ule in Kline 1996, 249.

Zadovoljstvo potrošnika je psihološko stanje, ki izhaja iz procesnega nakupnega odločanja in
se dokončno oblikuje v ponakupni fazi. Ponakupno vedenje je najpomembnejši dejavnik za
izkazovanje odnosa podjetja do pripadnosti kupcem in obratno. Potrošnik si v prvi fazi
pričakovanj vnaprej oblikuje sliko o podjetju in izdelku, po nakupu pa doživeto izkušnjo
primerja s pričakovanji in, če se ta izpolnijo v kolikor mogoče največji meri, pridobimo kupca
na svojo stran (Musek Lešnik 2008, 29–31).
Izdelek ali storitev mora v fazi uporabe izpolnjevati določeno potrebo, saj ima v nasprotnem
primeru za kupca negativno vrednost (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 228).
Vse to pa kupca prepriča v nadaljnje sodelovanje s ponudnikom, kajti bolj kot bo kupec
zadovoljen z izdelkom ali storitvijo, bolj lahko predvidevamo, da bo opravil ponoven nakup.
Izjema so redki primeri, na primer, da potrošniki izdelek ali storitev potrebujejo le enkrat ali
tega še nekaj časa ne bodo potrebovali oziroma da pri potrošniku pride do drugačnih
sprememb, ki otežujejo ali onemogočajo ponovne nakupe (Možina, Tavčar in Zupančič 2012,
206).
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Slika 3: Veriga dejavnikov uspešnosti podjetja
Vir: Musek Lešnik 2008, 117.

Merjenje zadovoljstva
Zadovoljstvo lahko z različnimi metodami tudi izmerimo. Najpogosteje je merjeno z
notranjimi podatki, saj so dostopni, poceni in najbolj preprosti za meritve. Ti so vidni na
prometu podjetja, ki na podlagi zadovoljstva narašča ali pada, ter po številu stalnih ter novih
kupcev. Benchmarking je način merjenja preko zunanjih izvajalcev, ki na podlagi zunanjih
podatkov primerjajo poslovanje obravnavanega podjetja s poslovanjem konkurenčnih podjetij
v isti panogi. Podjetja pogosto preko telefonov, pošte, elektronske pošte ali osebno izvajajo
več vrst anket o zadovoljstvu uporabnikov, s katerimi pridobijo različne informacije
odjemalcev, vendar je to dolgotrajen proces. Lahko pa prodajalci ali tržniki že vnaprej
pripravijo vprašanja, ki jih kupcem postavijo mimogrede v nabavnem procesu. Zelo poznan je
tudi sistem za podajanje pohval in pritožb ter predlogov, ki mora biti poenostavljen, tako da
prepriča kupce, da prostovoljno izrazijo svoje mnenje. To so knjige pohval in pritožb,
internetne strani ter brezplačne telefonske številke za podajanje mnenj. Ne smemo pa pozabiti
na informacije preko kontaktnega osebja, ki mora biti usposobljeno za reševanje reklamacij.
Ti so v neposrednem stiku s kupci in podjetju lahko zagotovijo veliko informacij o obnašanju
potrošnikov. Navidezno namišljeno nakupovanje je, ko podjetje najame ljudi, ki se
pretvarjajo, da so potencialni kupci, in poročajo o zadovoljstvu po opravljenem nakupu ter
preverjajo delo prodajalcev. Najtežje je vzpostaviti stik z nezadovoljnimi uporabniki, vendar
bi le tako lahko izvedeli ključne informacije o tem. O tem kakšne napake dela podjetje, lahko
ugotovimo z analizo izgubljenih uporabnikov. Podatki o zadovoljstvu potrošnikov morajo
najprej izhajati iz ustreznega informacijskega sistema, ki daje najboljše rezultate. Obstajajo
metode, ki nekatere bolj nekatere manj natančno prikažejo stanje potrošnikov (Kotler 1996,
41–43; Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 209–212).
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2.1.2 Zvestoba
Zadovoljstvo privede tudi do zvestobe potrošnikov, saj je zvestoba odvisna od zadovoljstva,
skupaj pa vplivata na to, ali bo potrošnik ostal podjetju zvest ali ne. Najpomembnejše
sestavine, ki vplivajo na zvestobo potrošnika, so zaznana večvrednost izdelka ali storitve,
dovzetnost potrošnika za spremembe ter socialna determiniranost potrošnika na osebni in
institucionalni ravni. Ti dejavniki zadovoljstva potrošnika vplivajo na kupčevo zvestobo v
podjetju (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 206–207).
Ohranjanje zvestobe je proces trdega dela podjetja, katerega cilj je, da nudi pozitivne izkušnje
potrošnikom in jih prepriča v nadaljnje nakupe. Zvestoba potrošnikov za podjetje pomeni
zagotovitev uspeha in preživetja, saj mu prinaša prihranek pri pridobivanju novih kupcev, ki
za podjetje drugače prikazujejo strošek. Dober glas za podjetje, ki ga širijo zadovoljni
potrošniki, doseže tudi potencialne kupce. Nagovarjanja zadovoljnih potrošnikov, ki delijo
pozitivno izkušnjo, ustvarjajo zoženo bazo potencialnih potrošnikov. Zaradi tega si podjetja
prizadevajo za čim več zvestih in zadovoljnih potrošnikov. Za podjetje to pomeni stalen
prihodek ter ne nazadnje povečevanje prihodka, saj potrošniki kupujejo večkrat in vedno več.
Zaupanje igra vlogo »varovalke« pred vabljivimi ponudbami konkurence. Ta je v primeru
zadovoljnih potrošnikov manjša, saj so ti manj dovzetni za druge ponudbe. Zvesti potrošniki
prej povedo o napakah in podajo predloge za izboljšanje poslovanja v podjetju kot pa da
preidejo h konkurenci (Musek Lešnik 2008, 50–52).
Razvoj zvestobe lahko spremljamo preko procesa stopenj. Z vsako naslednjo stopnjo se
utrjuje tudi odnos potrošnika do podjetja. Vrste zvestobe potujejo skozi štiri stopnje (Musek
Lešnik 2008, 74).


Kongnitivna zvestoba, pri kateri potrošnik zazna določene prednosti v primerjavi s
konkurenco, vendar pri tem ni čustveno navezan. Prednost vidi v nizkih cenah, prijaznosti
prodajalcev, v določenih značilnostih izdelkov ali zgolj dostopnosti, tako da v primeru
boljše ponudbe lahko hitro zamenja ponudnika.



Afektivna zvestoba, pri kateri pozitivne izkušnje prejšnjih nakupov prepričajo kupce, da
jim je nakup preprosto všeč. Pri tej stopnji zvestobe se razvije trdnejši odnos.



Konativna zvestoba je, kadar potrošnik občuti pripadnost podjetju in ima točno zadan cilj,
da bo v določenem podjetju opravil nakup.
Aktivna zvestoba pa pomeni trdno zavezanost potrošnika, da ne bo šel kar tako h
konkurenci že zaradi samega občutka pripadnosti.



Na sliki 4 je prikazan proces, ki potrošnika vodi so zvestobe podjetju. Prva stopnja je
pomanjkanje zavedanja, kjer se potrošnik še ne zaveda podjetja ter do njega ne goji
nikakršnega odnosa ali čustvene zvestobe. Nato se potrošnik že zaveda, da podjetje obstaja,
ga proučuje, ne ve pa, kaj od njega lahko pričakuje. Zgodi se prvi nakup, kjer se začne
vzpostavljati čustvena zvestoba. Ker podjetje ustreza kupcu, mu daje pomembnost pred
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konkurenčnimi podjetji, se tako odloči za nadaljnje nakupe. Začnejo se vzpostavljati
medsebojni odnosi ter navezovanje, dokler ne pride do zavezanosti. Vse pozitivne izkušnje na
koncu pripeljejo do zvestobe in zagovorništva (Musek Lešnik 2008, 62 in 75).

Slika 4: Razvoj zvestobe kot piramida
Vir: Musek Lešnik 2008, 75.

Zvestoba pa ne prinaša pozitivnih lastnosti samo podjetjem, ampak tudi potrošniku. Veliko
jim pomeni, da lahko prihranijo čas, ki ga porabijo za nabavo. Zaradi manjše stopnje tveganja
so pri odločitvah bolj suvereni, hkrati pa jim takšni nakupi prinašajo udobje in zaupanje.
Zvestobo lahko opredelimo kot vedenjsko, ki jo povezujemo z racionalnimi dejavniki in
pozitivnimi občutki, ter naklonjenostjo podjetju, ki izraža ponovne nakupe v istem podjetju.
Takšna oblika zvestobe je tudi bolj pogosta. V primeru vedenjske zvestobe se kupec odloča
po primerjanju, tehtanju in presojanju argumentov. Vedenje potrošnikov je bolj posledica
navade. Kupci z vedenjsko zvestobo, ki najdejo prednosti pri konkurenci, lahko k njej tudi
hitro odidejo. K podjetju se velikokrat vračajo le iz navade in niso tako globoko navezani, da
ne bi odšli drugam. Ravno pripadnost zaradi navezanosti pa izraža čustvena zvestoba, ki je
sestavljena iz pozitivnih občutkov do podjetja in iz želje po ohranjanju odnosa. Je zavestna
odločitev pri nakupovanju potrošnikov, ki delujejo po svojih čustvih, stališčih, naravnanosti in
občutkih. Podjetja bi morala za pridobitev čustvene zvestobe kupca vložiti veliko energije,
sredstev ter časa, zato se raje osredotočijo na strategije, ki kratkoročno vplivajo na vedenja
potrošnikov. Ti dve ravni sta med seboj zelo povezani, kajti z naraščanjem čustvene zvestobe
se spreminja tudi vedenje potrošnika. Torej čustva vplivajo na vedenje potrošnika, saj
navezanost povzroči vračanje potrošnika k ponovnim nakupom (Musek Lešnik 2008, 58–67).
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na okoliščine, ki vplivajo na nakup. Če se pojavi nov
izdelek, ki ga je lahko kupovati, bodo z veseljem zamenjali blagovno znamko. Pripadnost
blagovni znamki pomeni, da ima potrošnik ponavljajoče nakupne navade, kar odraža zavestno
odločitev za vse nadaljnje nakupe iste blagovne znamke. Taka navada kupovanja je čustveno
utemeljena (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 225).
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Kupci so podjetju zvesti iz več razlogov. Obstaja veliko različnih tipologij zvestih
potrošnikov. Omenili bomo šest različnih tipov, v katerih nastopijo potrošniki, ki imajo
določene lastnosti in razloge za zvestobo, kot jih opredeljuje Musek Lešnik (2008, 76–80):


Teroristi – to so zelo nezadovoljni potrošniki, ki svojo nezadovoljstvo in jezo, ki jo gojijo
nad podjetjem, širijo naprej kljub temu, da so zamenjali ponudnika. Četudi so odšli
drugam, s svojimi dejanji niso v celoti prekinili odnosa s podjetjem. Ob vsaki priložnosti
skušajo o njem širiti slab glas. Prav zaradi tega jih štejemo pod zveste kupce, čeprav
negativno. Da bi podjetje preprečilo slabo reklamo, morajo potencialne teroriste vnaprej
prepoznati in jim ustrezno ugoditi, da bi v njih vzbudili dobro mnenje, saj je
nezadovoljne teroriste težko privabiti k nadaljnjim nakupom.



Ujetniki – takšni potrošniki nimajo možnosti izbire, zato se lahko kljub nezadovoljstvu
vračajo. To se dogaja predvsem pri potrošnikih, ki so vezani na monopoliste. Sprijazniti
se morajo, da nimajo druge izbire.



Odmaknjeni zvesti potrošniki – izguba časa, da bi poiskali novega ponudnika, ki je hkrati
lahko bolj oddaljen in predstavlja višje stroške; takšne potrošnike odvrne od zamenjave
ponudnika. Zato ostanejo raje zvesti podjetju, saj se jim to bolj splača.



Podkupljeni zvesti potrošniki – ponudniki, ki zaznajo takšne vrste potrošnikov,
namenoma naredijo tako, da se vračajo k njimi. To lahko storijo z nižanjem cen,
nagrajevanjem in drugim ugodnostmi. Potrošniki se vračajo le zaradi zaznane koristi in
ob boljši ponudbi takoj preidejo h konkurenci.
Zadovoljni zvesti potrošniki – izredno zadovoljstvo in pozitivne izkušnje pri takšnih
potrošnikih vzbudijo posebna čustva, ki jih zadržujejo, da ne odidejo drugam. Ta
zvestoba lahko traja tudi zelo dolgo, tudi od podjetja pa je odvisno, kako dolgo ohranja
njihovo zadovoljstvo. S časoma postajajo bolj zahtevni in imajo več pričakovanj, vendar
so podjetju pripravljeni dati še eno priložnost.





Zagovorniki – ti potrošniki gojijo do podjetja zelo močna čustva, zaradi katerih so mu
zelo zvesti. Četudi pride do sprememb pri poslovanju podjetja, so se pripravljeni odreči
delu udobja in ohraniti odnos. Podjetja se morajo zavedati, da morajo takšne potrošnike
privabiti s prijateljskim odnosom, ki vez med njimi okrepi.

2.1.3 Etika in neetična ravnanja
Potrošniki so vse bolj pozorni na neetično ravnanje podjetij, ki ga kar hitro kaznujejo.
Podjetje mora ravnati v skladu s pričakovanji zunanjega okolja. Zaposleni morajo spodbujati
etično vedenje in na ta način krepiti zaupanje potrošnikov. Neetično vedenje lahko stane
podjetje zvestobe kupcev. Etika je pomembna tako v zunanjem kot tudi v notranjem okolju
podjetja. V zunanjem okolju podjetja neetično delovanje uničuje tržno ravnovesje, kar vodi v
neučinkovito razporeditev virov. Podjetja naj bi za dobro poslovanje delovala v skladu s
pričakovanji okolja, saj imajo nanj zelo močan vpliv. V notranjem okolju pa so zaposleni
odgovorni za podobo podjetja. Svoje delo morajo opravljati korektno in po najboljših močeh.
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Odločitve podjetij naj bi bile pravične do vsakogar in naj temeljijo na človekovih pravicah ter
se obenem skladajo z vrednotami in načeli podjetja. Ko združimo etično, ekonomsko in
zakonsko odgovornost, dobimo dobičkonosno zakonito in etično odločitev (Drucker 2004;
Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 315–320).
Neetična ravnanja lahko vzbudijo veliko zavračanj potrošnikov. Našteli bomo nekaj primerov
neetičnih ravnanj, ki povzročajo pritožbe (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 320–340).
Zavajajoče objave popustov so, kadar podajalci privabljajo kupce z velikimi popusti. Ko pride
do nakupa, pa naj bi izdelkov zmanjkalo. V zameno za te izdelke kupcem ponujajo druge,
dražje izdelke. Ena od prevar je tudi, ko naj bi bili izdelki znižani do 50 %. Dejansko so za
toliko znižani le izdelki z nižjo ceno, ki so redki, dražje izdelke pa znižajo za manj odstotkov.
Še en primer je, ko prodajalci zvišajo ceno, nato pa jo čez nekaj časa spustijo in oglašujejo kot
akcijski izdelek. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 98/2004) določa, da mora
objava o uvedbi razprodaje vsebovati podatek o vrsti blaga, stopnji znižanja in času trajanja
tovrstne prodaje. Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z
znižano ceno. Če je stopnja znižanja objavljena v razponu, mora najvišja stopnja znižanja
zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji. Blago, ki mu bo v
kratkem pretekel rok uporabnosti in je na razprodaji, mora imeti poleg označbe tudi posebej
označen datum, kdaj mu poteče rok uporabnosti. Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora
tako blago fizično ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti, da gre za
prodajo blaga z napako, ter vsak kos takega blaga posebej označiti. Naslednja zelo pogosta
neetična ravnanja so nagradne igre in obljuba daril. V teh primerih je ponudba daril zelo
majhna, vendar se mnogo potrošnikov udeleži igre, saj jim je takšno priložnost škoda
izpustiti. Podjetja postavijo pravila, ki so navidezno jasna, vendar zamolčijo, da morajo
potrošniki še nekaj stroškov poravnati sami, doplačati oziroma dokupiti. Poleg tega je
vrednost nagrade ponavadi manjša od pričakovanja kupcev ali pa so nagrade pomanjkljive.
Nelojalno konkurenco ureja Zakon o varstvu konkurence (ZVK, Ur. l. RS, št. 18/1993), pod
katero štejemo tudi pridobivanje kupcev blaga z dajanjem ali obljubljanjem nagrad oziroma
kakršne koli druge premoženjske koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti občutneje presegajo
vrednost blaga ali storitve, s katero naj bi kupec pridobil možnost nagrade. Redkokdaj
preberemo drobni tisk, ki bi ga morali prebrati skoraj vsakič, ko se z njim srečamo, kajti v
njem so skrita določila, ki nam lahko s podpisom pogodbe brez predhodnega pregleda
povzročijo veliko nevšečnosti. Zakon o varstvu potrošnikov (2004) pravi, da pogodbeni
pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil z njimi pred sklenitvijo pogodbe v celoti seznanjen.
Pri prodaji od vrat do vrat so prodajalci večinoma zelo izobraženi v prepričevanju kupcev, da
kupijo njihov izdelek, ki ga morda sploh ne potrebujejo. Potrošniku predstavijo izdelek v
najboljši luči in jim tako ustvarijo potrebo po izdelku. Take prodajalce večinoma zanima le
lastna korist. Zakon o varstvu potrošnikov (2004) potrošnikom daje možnost, da v petnajstih
dneh brez navedenega razloga odstopijo od pogodbe zunaj poslovnih prostorov prodajalca,
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med katere štejemo tudi pogodbe prodajalcev, ki prodajajo od vrat do vrat. Pogodbeni pogoji
zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim
besedilom oziroma če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez
težav. Pogodbeni pogoji morajo biti jasni in razumljivi, nejasna določila pa je treba razlagati v
korist potrošnika. Če kupec sam povabi prodajalca na dom, določila tega zakona ne veljajo.
Naletimo lahko tudi na zavajanje v oglaševanju, kjer izdelke prikazujejo kot priznane, vendar
takšna priznanja sploh ne obstajajo. Velikokrat so potrošniki z nabavo takšnih izdelkov
nezadovoljni, saj ne učinkujejo tako, kot je bilo to predstavljeno v oglasu. Zakon o varstvu
potrošnikov (2004) med zavajajoče oglaševanje šteje vsako oglaševanje, ki na kakršen koli
način, vključno s predstavitvijo blaga in storitev, zavaja ali utegne zavajati potrošnika. Sem
štejemo potrošnike, ki jim je oglaševanje namenjeno ali pa jih lahko doseže. Tovrstno
oglaševanje bi zaradi svoje zavajajoče narave verjetno vplivalo na ekonomsko obnašanje
podjetij ali bi iz enakih razlogov lahko škodilo konkurentom.
Eni najnevarnejših zavajanj potrošnikov so nevarni ali škodljivi izdelki. To so nezadostno
preizkušeni izdelki, ki lahko ogrozijo zdravje ali celo življenje potrošnikov. V to vrsto
izdelkov spadajo tudi izdelki, ki onesnažujejo okolje. Včasih dobimo pomanjkljiva navodila
za uporabo izdelkov, še posebej pri izdelkih iz tujine. Lahko so navodila narobe prevedena,
lahko manjka pomemben stavek ali celo datum. Temu rečemo prodaja izdelkov brez ustreznih
deklaracij oz. navodil ali zavajajoče embalaže. Embalaža je lahko tudi prevelika za izdelek, in
sicer z namenom, da pri kupcu vzbudi občutek vrednosti, kar tudi štejemo kot zavajanje
potrošnika (Stanisavljević 2017).
2.1.4 Vedenje potrošnikov
Podjetja potrebujejo takšne potrošnike, ki ostanejo zvesti in se vedno znova vračajo k
ponovnim nakupom. Potrošniki so lahko zvesti znamki, prodajalni, podjetju, ponudniku
storitev ali osebi v podjetju (Musek Lešnik 2008, 60).
Musek Lešnik (2008, 53–54) trdi, da je zvest potrošnik tisti, ki se redno vrača v prodajalno,
pretežen del nakupov opravi tam ter daje podjetju prednost pred konkurenco in se ji ne pusti
prepričati. Poleg tega pa se že dolgo vrača ter je pripravljen svojo prodajalno priporočiti
drugim. Prava zvestoba je, ko potrošnik na podlagi čustev vpliva na vedenje pri opravljanju
nakupa.
Potrošnika bi lahko opredelili kot tistega, ki izdelek dejansko kupi, vse druge osebe, ki so
prisotne v nakupovalnem procesu, pa vplivajo na nakupno odločitev. Zato je pomembno, da je
podjetje pozorno na vse člane nakupovalnega procesa. Podjetja morajo pozornost posvetiti
tudi potencialnim potrošnikom. Te opredelimo kot tiste, ki kupujejo dobrine, se pripravljajo
na nakup ali pa nanje še lahko vplivamo, da bodo v prihodnje opravili nakup pri nas.
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Potrošniki imajo veliko preteklih izkušenj, ki so se izoblikovale v različnih okoljih. To pa je
tudi razlog za njihovo močno samozavest in izbirčnost pri nakupih, saj težijo h kakovosti.
Zavedajo se, da niso oni tisti, ki so odvisni od podjetja, pač pa je obratno. Obstaja vse več
komunikacijskih kanalov, ki jim omogočajo primerjavo izdelkov med konkurenco po vsem
svetu. Na ta način so zmožni najti kakovostne izdelke za najnižje cene (Možina, Tavčar in
Zupančič 2012, 59).
V današnjem dinamičnem in konkurenčnem svetu je za preživetje podjetja ključno, da zna
prisluhniti potrošnikom in jim ponuditi izdelke in storitve, ki bodo zadovoljile njihove
potrebe, pričakovanja in želje, pomembno pa je tudi, da poznajo njihovo vedenje (Musek
Lešnik 2008, 24).
Da bi ugotovili, kako se v primeru različnih nakupov obnašajo potrošniki, jih moramo najprej
segmentirati, kar pomeni, da jih razporedimo v skupine, v katere so uvrščeni kupci s
podobnimi nakupnimi navadami (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 134).
Potrebe potrošnikov in načini, kako jih zadovoljujejo, se od posameznika do posameznika
razlikujejo. Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnikov, so našteti spodaj
(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 213–225):




vplivi okolja, kot je kultura, družbeni sloj, v katerega spada potrošnik, osebni vplivi
potrošnika, družina in situacija, v kateri se nahaja;
individualne razlike, med katere spadajo viri ter možnosti potrošnika, motivacija, znanje,
stališča, osebnost in stil ter demografija;
psihološki procesi, zaznava in obdelava informacij, učenje ter spreminjanje stališč oz.
vedenja.

Ti vplivi pripeljejo do procesa odločanja, ki je sestavljen iz prepoznavanja potreb, temu sledi
iskanje informacij, ocenjevanje alternativ in nakup. Po nakupu sledijo rezultati, ki vplivajo na
zadovoljstvo in zvestobo potrošnikov.
Pri enakih proizvodih ali storitvah imata dva potrošnika lahko popolnoma drugačen pogled,
saj se zaznana kakovost razlikuje. Odvisno je, kako si je potrošnik že prej oblikoval občutek
zadovoljstva. Potrošniki se v fazi nakupa ne vedejo vedno enako, kajti njihove odločitve so
odvisne tudi od okoliščin. Pri nujnih, vsakodnevnih nakupih se na primer vedejo drugače kot
pri redkejših nakupih (Potočnik 2002, 453).
Nezadovoljstvo kupcev negativno vpliva na poslovanje podjetij, saj je odhod potrošnikov h
konkurenci in širjenje negativnih informacija za nekatera podjetja lahko usodno. Širitev
negativnih informacij lahko za podjetje predstavlja izgubo potencialnih kupcev, zato je
pomembno, da so pozorni na vsak podatek o nezadovoljstvu potrošnikov in teh ne
podcenjujejo. Potrošniki o nezadovoljstvu velikokrat molčijo in raje preidejo h konkurenci,
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kot da bi se pritožili, zato nizko število nezadovoljnih potrošnikov še ne pomeni uspeha
podjetja. Svoje nezadovoljstvo izražajo tako, da (Musek Lešnik 2008, 31–39):
 ne storijo nič,


prekinejo odnos s podjetjem,



negodujejo,



dejavno iščejo rešitev in se pritožujejo v podjetju,



pritožbo naslovijo drugam.

Samo en nezadovoljen kupec s svojo negativno izkušnjo seznani osem do šestnajst ljudi
(Musek Lešnik 2008, 32).
Pritožba je odvisna tudi od stopnje nezadovoljstva potrošnika. Včasih je kupcem čas bolj
dragocen kot pritožba. Odvisno je tudi od posameznega potrošnika, saj se nekateri zelo neradi
pritožujejo ali pa jim izdelek ne pomeni toliko, da bi se jim bilo vredno pritožiti. Zavedati se
moramo, da so podjetja tista, ki so od kupcev odvisna, saj so oni tisti, ki prinašajo dobiček.
Podjetja, ki se zavedajo, da je reklamacija pozitivna informacija podjetju, vedo, da bi stranke
lahko potihoma brez pritožb prešle h konkurenci. Zato jih ne jemljejo kot sovražnike, temveč
zadovoljijo njihove potrebe in si z dobrim imenom naredijo še več posla. V situacijah, ko do
pritožbe pride, pa potrošnike lahko razdelimo na več tipov, in sicer (Zoran 2018, 105–114):


jezna stranka – lahko izreče marsikaj, grozi, vendar ne misli resno, po pogovoru se
ohladi, zaznati želi, da jo sogovorec posluša in da bo rešil njeno težavo;



neotesana stranka – je osorna, groba oseba, ki rada žali in se nikoli ne strinja, ne izkazuje
spoštovanja, ob ignoriranju ne bo odnehala, pač pa bo iskala rešitev pri nadrejenih;



klepetava stranka – preveč govori, preden preide k bistvu, za reševanje reklamacij porabi
ogromno časa;



nezaupljiva stranka – nenehno sprašuje, saj išče potrditev, da bo reklamacija uspešno
rešena;



vzvišena stranka – zaveda se, da ji moramo ugoditi, ponižuje ter zbada, po navadi ji
prodajalec ni dovolj in zahteva nadrejenega;



tiha stranka – veliko je treba izvleči iz nje, pri podajanju reklamacij se ne počuti najbolje,
težavo opisuje le na kratko;



nepoučena stranka – ne pozna podjetja ter izdelkov in je popoln laik;



poučena stranka – zvesta podjetju, pozna izdelke, ki so v trenutni in pretekli ponudbi,
izraža vtis strokovnjaka;



neodločna stranka – ne ve, kaj želi, zato velikokrat izpade zmedeno;



odločna stranka – ve, kaj želi, kar tudi pove, hitro se navduši ali pa nemudoma zavrne
rešitev;



vsevedna stranka – zelo samozavestna oseba, ki navzven izraža, da se spozna na vse.
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Nezadovoljstvo potrošnikov privede do več vrst čustev in občutkov. Kadar potrošniki zaznajo
zunanja čustva, občutijo jezo, zgražanje, zaničevanje ter razočaranje. Pri situacijskih čustvih
in občutkih pa pridejo na plan občutki žalosti in strahu, notranji pa izražajo občutke sramu,
krivde in obžalovanja. Od teh čustev je odvisen odziv potrošnika na nezadovoljstvo. Te
delimo le na zunanje in situacijske.

Slika 5: Model čustev, občutkov in odzivov po neuspešni interakciji
Vir: Musek Lešnik 2008, 34.

Pri zunanjih čustvih in občutkih je odziv potrošnika neposreden ali posreden, lahko je zgolj z
govoricami, zamenjavo ponudnika ali celo bojkotom. S situacijskih čustvih in občutkih pa
potrošnik za nezadovoljstvo krivi samega sebe ter zanika neuspešno interakcijo.

2.2

Pritožbe in reklamacije

Pojma reklamacija in pritožba nimata istega pomena, kajti pritožba je izražanje
nezadovoljstva tistemu, ki je odgovoren za nastalo situacijo, z željo, da bi spremenil
nezadovoljstvo, reklamacija pa je konkretna zahteva po rešitvi nastale težave. Vsaka pritožba
še ni reklamacija, medtem ko je vsaka reklamacija hkrati tudi pritožba.
Pritožba je izjava, s katero se sporoča, izraža pristojnemu nezadovoljstvo zaradi
neprimernosti, neustreznosti česa (SSKJ 2005).
Reklamacija je prijava, sporočilo proizvajalcu, trgovcu, da kaj nima zaželenih lastnosti (SSKJ
2005).
Za podjetje je dobro, da se čim prej odzove na pritožbe, če želi, da se potrošniki vrnejo.
Proizvajalec naredi napako, če se loti ugotavljanja, ali ima potrošnik prav ali ne, saj v
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primeru, da želi dokazati, da potrošnik nima prav, ga to odbije. Treba jim je vzbuditi občutek,
da so cenjeni (Musek Lešnik 2008, 41).
2.2.1 Vzroki za pritožbe
Za uspešno poslovanje mora podjetnik spremljati tako pohvale kot tudi pritožbe. Ko pride do
pritožbe ali reklamacije, je pomembno, da se kot podjetje zavedamo, da imamo težavo, znati
pa moramo tudi pravilno ukrepati. Ko kupec ugotovi, da izdelek ne zadovoljuje njegovih
pričakovanj, je zanj najlažje, da se pritoži. Do pritožbe pride iz več razlogov. Za te so lahko
kriva podjetja sama ali pa je krivec kakšen drug dejavnik. Vseeno je podjetje tisto, ki mora
prevzeti odgovornost in preprečiti slab ugled podjetja.

Slaba kakovost izdelka ali opravljene storitve
Najpogostejši razlog za pritožbe in reklamacije so lahko slaba kakovost izdelka, težave pri
uporabi izdelka ali težave, ki se pojavijo že po opravljeni storitvi. Tu lahko prodajalec odpravi
napako na blagu, vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, blago zamenja z novim,
brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Tudi storitve so lahko nizke kakovosti, kot na
primer odnos prodajalca, zamude, neprijaznost, dolge čakalne vrste itd. K slabi kakovosti
prištevamo tudi organoleptične spremembe živil (Križnik 2017).
Zaračunavanje
Velikokrat se zgodi, da pride do nepravilnih podatkov na računih, napak pri knjiženju blaga,
napačno obračunanih cen in popustov. Cene so v katalogu na primer drugače zapisane kot v
trgovini, torej mora podjetje izdelek zaračunati po ceni, ki je nižja oz. po akcijski ceni. Izdelek
je lahko tudi napačno zaračunan. Imamo veliko primerov, ko naj bi bil izdelek v akciji, na
računu pa nam zaračunajo polno ceno.

Prodajna praksa
V kar spadajo zavajajoče in pomanjkljive reklame. Podjetja na veliko oglašujejo akcijske cene
določenih izdelkov, ko pa pride do nakupa, potrošniku sporočijo, da je reklamiranih izdelkov
zmanjkalo, ponujajo pa mu dražji substitut.

Skriti razlogi
To so pomanjkljiva navodila za uporabo, napredna tehnologija, ki povzroča težave in skrite
napake na izdelkih. Vse to so napake, ki jih najdemo kasneje po opravljeni storitvi. Napaka je
bila torej prisotna že ob nakupu, vendar je niso opazili.
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Odkrivanje stvarnih napak na izdelku
Pogosto zaradi vse večje tehnične kompleksnosti prihaja do reklamacij zaradi stvarnih napak.
Do takšnih napak lahko pride že med izdelavo, ali pa je napaka že v materialu, torej kupec že
kupi izdelek z napako. Sem spadajo tudi organoleptične spremembe na živilih.

Slabo komuniciranje poslovodstva in zaposlenih
Za napačne informacije, ki pridejo do kupcev, je krivo pomanjkljivo komuniciranje med
zaposlenimi. Komuniciranje med zaposlenimi je pomembno že zaradi tega, da delujejo vsi
med seboj skladno. Tu jim lahko pomagajo razna srečanja oz. sestanki, kjer se uskladijo in
delijo informacije za nemoteno delovanje.
Napačno embaliranje izdelkov
Gre za napačen izdelek v drugi embalaži ali pa je embalaža lahko tudi poškodovana. Do tega
prihaja zaradi nenatančnosti, ki podjetje lahko veliko stane, kajti sami morajo kasneje
poravnati stroške poštnin.
Poškodba med transportom
Pri podjetjih, kjer za prenos izdelkov do končnega potrošnika potrebujejo transport, velikokrat
pride do poškodb med transportom. Ker poškodovanega izdelka ne smemo prodati, moramo
izdelek ponovno poslati, kar predstavlja dodatne stroške vožnje, plačila voznika itd. Pri takih
situacijah smo lahko v dilemi, kdo je krivec za poškodbo izdelka.

Ni dobave ali primanjkljaj
Ko ne pride do dobave, pomeni, da končni potrošnik izdelka sploh ni prejel ali pa je prejel
pomanjkljiv izdelek. Do tega lahko prihaja pri razvozu izdelkov. Lahko je izdelek ostal v
podjetju, v drugih poslovalnicah ali pa je bil izgubljen med vožnjo. To lahko preprečimo tako,
da voznik pri prevzemih natančno preveri pošiljke.

Napake zaposlenih oziroma pomanjkljivo usposobljeno osebje
Vsak zaposleni lahko stori napako, ki privede do reklamacije izdelka. Podjetja to lahko
preprečijo z usposabljanjem kadra; tem zagotovi stalno izobraževanje na področju njihovega
dela. Veliko napak se zgodi tudi na začetku opravljanja dela, zato je ob zaposlitvi novega
zaposlenega pomembno, da ga spremljamo in ga opozarjamo na napake. Vzdušje ter odnos
podjetja do zaposlenih tudi vpliva na delo. Tisti zaposleni, ki delajo brezvoljno, bodo gledali
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le na to, da bodo delo opravili, ne pa tudi na to, kako ga bodo opravili. Zato je dobro, da
podjetje vseskozi motivira zaposlene.

Neprimerna tehnologija
Redna amortizacija in kakovost tehnologije vplivata na kakovost dela ter končnih produktov.
Toliko, kolikor podjetja vlagajo v proces dela ter primerno tehnologijo, takšen je tudi rezultat.

Slabo sodelovanje z dobavitelji
Slabo sodelovanje z dobavitelji se prenese tudi na slabo poslovanje s končnimi kupci. Da bi se
temu izognili, je dobro, da podjetje najde dobavitelja, s katerim vzdržuje dobre odnose, ta pa
mu dostavlja kakovostno blago v pravih količinah in na dorečen datum dostave.
2.2.2 Način podajanja pritožb
Postopek reklamacij je med organizacijami različen. Za podjetje je dobro, če ima za reševanje
pritožb in reklamacij posebno izobraženo osebje, ki se v celoti posveča le reševanju teh
primerov. S tem kupcem pokaže, da ima profesionalen odnos do strank in v njih vzbudi
zaupanje. Potrošniki so različno navajeni podajati pritožbe. Svitlica (2016, 19) navaja
naslednje načine:


Osebna (ustna) pritožba je hkrati najbolj učinkovita, saj se kupec sreča neposredno s
ponudnikom, ki pa nima možnosti, da bi se izmaknil pogovoru. To je najboljši način tudi
zaradi hitrega izmenjavanja informacij, ki pripomorejo k hitrejši in učinkovitejši rešitvi
nastale težave.



Preko telefona potekajo reklamacije tudi v obravnavanem podjetju. Gre za sporočanje
reklamacij preko določenih telefonskih številk, na katerih so dosegljivi tisti zaposleni, ki
se z reklamacijami tudi ukvarjajo.



Nekatere organizacije imajo tudi knjigo pohval in pritožb. Ponavadi so te knjige nekje na
vidnem mestu, kot npr. na recepciji ali pri blagajni, in kdor koli lahko svoje
nezadovoljstvo zapiše. Te knjige pa ne pomenijo ugodno rešene reklamacije vsakega
posameznika, temveč zagotavljajo bolj vpogled v napake, ki jih pri podjetju zaznavajo
potrošniki, ki svojega mnenja ne želijo izraziti na glas. Vprašanje pa je tudi, kako so pri
pregledu knjig dosledni v podjetju.



Tudi elektronska pošta je medij, preko katerega organizacije velikokrat prejmejo
pritožbe. Nekatere organizacije redno pregledujejo pošto in se na vsako pritožbo tudi
odzovejo, lahko pa pri tem niso dosledni in reklamacije ostanejo nerešene. Pomembno je
tudi, kako si potrošnik želi, da bi prišel do ugodno rešene pritožbe; ponavadi ne ostane
samo pri enem sporočilu, temveč je pripravljen poiskati odgovorno osebo.
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Reklamacije se rešujejo tudi (pisno) po pošti na določen naslov. Tako kot preko telefona
jih obravnava za to izobraženo osebje.

Kupci morajo vedeti, kam se lahko obrnejo v primeru nezadovoljstva. Nekatera podjetja to
rešijo tako, da imajo organizirane službe za reševanje pritožb in reklamacij in so potrošnikom
dostopni in vidni. Lahko imajo tudi javno objavljene posebne telefonske številke ali
elektronske naslove prav za ta namen. Takšen odnos do strank odraža profesionalnost podjetja
in v potrošnikih vzbudi zaupanje (Stevens idr. 2018).
2.2.3 Učinkovito reševanje pritožb
Za uspeh pri reševanju reklamacij je pomembno, da kupcu ustvarimo pozitivno izkušnjo, da
bo kljub neugodnim situacijam širil dobre informacije. Poskrbeti moramo, da stranke iz
nelagodne situacije odidejo zadovoljne. Odstraniti je treba vse prepreke in ugotoviti, kaj
stranka od nas želi. Imeti moramo pravilen pristop ter iskati rešitve. Najprej naj bi odpravili
negativna čustva, s katerimi stranka pride do nas. Oseba, ki prevzame naročilo, mora biti
sposobna stranko umiriti in jo potolažiti, šele nato se lahko loti reševanja pritožbe. To najlažje
doseže, če se postavi v vlogo stranke in se vpraša; »Kaj bi rada slišala od nas in kaj bi rada,
da naredimo zanjo?« Za reševanje reklamacij mora podjetje izbrati usposobljenega
prodajalca, saj mora na kupca narediti vtis. To naj bi bila pozitivna, vljudna oseba, ki ji ne
manjka samozavesti, hkrati pa mora izražati profesionalnost. Reklamacije lahko rešujemo na
več načinov. V nadaljevanju opisana načina nista načina, ki bi se jih morala držati vsa
podjetja pri reševanju pritožb in reklamacij, pač pa sta le v pomoč podjetjem, da bi lažje in
uspešneje reševali neugodne situacije (Malovrh in Valentinčič 1996; Zoran 2018, 53–71).
Metoda PAR (pristop, analiza in rešitev)
Prodajalec oz. tisti, ki je zadolžen za reševanje reklamacij, mora znati pristopiti k stranki,
odražati profesionalnost in samozavest. Najbolje, da kupce nagovarja po imenu, nesramnost
stranke pa spregleda. Stranka mora zaznati, da jo posluša. S pravilnimi kretnjami, mimiko ter
z izbranimi besedami pa naredi dober vtis. V fazi analize reklamacij ugotavljamo, kaj stranka
od nas želi, za to je od nje treba pridobiti čim več informacij, kar lahko dosežemo z
razumljivostjo in tako, da pri stranki vzbudimo zaupanje. To najlažje dosežemo, če se
postavimo v strankin položaj, smo na njeni strani in z njo ne tekmujemo. Pretehtati moramo
vse možne rešitve ter ugotoviti, katere rešitve so sprejemljive za stranko in kako hitro
potrebuje rešitev. Na koncu rešitev tudi ponudimo. Dober podjetnik prevzame odgovornost za
nastalo škodo, ponudi pomoč in s prilagoditvijo stranki pride do skupne rešitve, ki je najboljša
zanjo. Pri rešitvi gledamo na to, da bo poročala o dobrih izkušnjah. Pomoč stranki in osebno
zavzemanje za reklamacijo pripomorejo, da stranka od nas odide zadovoljna. Vedeti pa
moramo, kje so naše meje in kako se čim bolj prilagoditi stranki.
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Metoda sedmih korakov
Prvi korak, ko stranka začne govoriti o težavi, je, da prodajalec stranko lepo sprejme in ji tako
pokaže, da je dobrodošla, nato pa jo intenzivno posluša do konca. Ne glede na to, na kakšen
način bo pristopila k nam, ji moramo dati prednost, da se izpove. Tudi stranka ima strahove,
ker ne ve, ali bo zadeva rešena, zato je šibkejši člen. Naj dobi občutek, da smo ji naklonjeni,
in jeza jo bo kmalu minila. Stranki se zahvalimo za podano reklamacijo in ji ponudimo
pomoč. Pri potrošniku moramo vzbuditi občutek, da se podjetje zaveda odgovornosti in da
pritožbo jemlje resno. Z opravičilom stranki naredimo vtis, da smo na njeni strani. Ko stranka
že pove svojo plat zgodbe, še vseeno sprašujte in raziščite okoliščine za pritožbo ter
ugotavljate, zakaj je do reklamacije sploh prišlo. Največ izvemo, če sprašujemo po vprašanjih
»na črko K«, in sicer KAJ je narobe, KDAJ ste to ugotovili, KAKO se je to zgodilo, KOLIKO
časa ste izdelek uporabljali, KDO ga je še uporabljal itd. Pomembno je, da izvemo vse
informacije o reklamaciji, saj stranka lahko kaj pozabi povedati. Šele ko vse raziščemo, lahko
preprečimo, da bi se napaka ponovila. Po raziskovalnem delu je treba predlagati možne
rešitve. Prodajalec se mora zavedati svojih omejitev. Proučiti mora vse možnosti, saj je
možnih rešitev več. Zadevo lahko reši s ponudbo popravila izdelka ali ga zamenja z novim oz.
drugim izdelkom. Lahko pa ponudi celotno ali le delno vračilo denarja. Za vsako od zgoraj
naštetih ukrepanj mora prodajalec dobiti soglasje stranke, saj drugače prodajalec ne sme
ukrepati. Predlog za rešitve naj vsebuje odgovore na vprašanje: »Kaj in do kdaj bomo zadevo
rešili?« Tako stranka dobi občutek, da bomo odgovorno in skrbno poskrbeli za njeno težavo.
Šele po pridobljenem soglasju lahko podjetje ukrepa. Najbolje, da to stori takoj ali v
najkrajšem možnem času, pri tem pa ves čas sodeluje s stranko in jo sproti obvešča o poteku
reševanja. Kot zadnja, sedma faza pa je, da mora prodajalec narediti vse, da se težava ne bi
več pojavila. Kot smo omenili zgoraj, je za to potrebna dobra raziskava te težave. Za podjetje
ni slabšega, kot da se stranka vrne večkrat zaradi iste reklamacije.
2.2.4 Varstvo potrošnikov
Varstvo potrošnikov nam omogoča, da v primeru nezadovoljstva s kakovostjo ali ceno blaga
izdelek lahko reklamiramo. Zadevo najhitreje uredimo, če se obrnemo na prodajalca oz.
proizvajalca. Pravico imamo do odpravljanja napake na blagu, zamenjave z novim blagom
brez napake, vrnitve plačanega zneska v sorazmerju z napako in vrnitve celotnega plačanega
zneska. Kadar reklamacije ne uspemo rešiti s prodajalcem, imamo možnost obrniti se k
pristojnemu inšpektoratu. Poznamo sanitarno, veterinarsko in tržno inšpekcijo. Med
potrošnike spadamo vsi, kadar kupujemo, sklepamo pogodbe, plačujemo davke, se
zavarujemo itd. Da pa smo pri tem varni in suvereni, nam omogočajo pravice potrošnikov, ki
so zelo pomembne. Cilj tega je, da potrošniki samostojno izbirajo na trgu in se najbolj
racionalno odločajo ter ne nasedajo prevarantom. Potrošniške pravice so dostopnost, izbira,
informiranost, pravica do pritožbe, varnost, enakost in zastopanje (Možina, Tavčar in
Zupančič 2012, 343–345).
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Varstvo potrošnikov vseskozi preverja varnost in nevarnosti izdelkov in storitev za zdravje,
saj trg ne zagotavlja zadostnih informacij, ki se nanašajo na varnost, imajo zagotovljeno
zakonodajno pravico. Potrošniki imajo možnost izbire, kar pomeni, da se lahko samostojno
odločajo med vso konkurenco na trgu. Za varstvo konkurence s predpisi in ukrepi skrbi
država (Evropska komisija 2019). Potrošniki morajo biti informirani, da lahko sprejemajo
zavestne odločitve. Predpisi države točno določajo, kakšne in katere informacije o izdelku ali
storitvi morajo potrošniki dobiti, da preprečijo zlorabo pri nakupih. Na organizacije, ki skrbijo
za informiranost potrošnikov, se kupci lahko obrnejo pred nakupom, lahko pa tudi kasneje, ko
sami ne zmorejo razrešiti težav, ki so posledica nakupa izdelka ali storitve. Težko je reči, da je
za dostopnost do nakupov poskrbljeno za vse potrošnike. Dostopnost naj bi zagotavljala, da bi
do izdelkov in storitev lahko prišli vsi potrošniki. Pravica do pritožbe omogoča pritožbe
potrošnikov brez dragih sodnih stroškov. Je tudi priložnost izražanja stališč in protestov.
Potrošniške organizacije delujejo kot skupine, ki pritiskajo na vlade in javnost. Položaj, ko bi
bila enakost omogočena vsem potrošnikom, je v praksi nemogoče izvesti. Težava je v
dobaviteljih, ki so zasebni in javni monopoli. Politika varstva potrošnikov bi morala preprečiti
njihovo diskriminacijo in zagotoviti enakopravnost partnerjev, saj potrošnik težko ureja
odnose že z navadnimi ponudniki blaga in storitev. Potrošniki imajo zastopnike njihovih
interesov. To so potrošniške organizacije, ki so nepolitične, neodvisne in neprofitne. To
pomeni, da niso podkupljivi in da nanje ne sme vplivati niti vlada. Ukvarjajo se z varovanjem
okolja, množično potrošnjo, z živili in skrbjo za zdravje ter družbeno razsežnostjo
oglaševanja. Če potrošnik ni zadovoljen z izdelkom, lahko v petnajstih dneh od nakupa
odstopi od pogodbe in v naslednjih petnajstih dneh izdelek vrne prodajalcu. Ta mora v tem
času vrniti vplačani denar. Če tega ne stori, je kupcu dolžan plačati obresti in desetino prejetih
plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni. Če trgovec kupca ne obvesti o njegovi pravici do
odstopa od pogodbe z razlogom, se rok, v katerem potrošnik lahko odstopi od pogodbe,
podaljša za tri mesece.
2.2.5 Pričakovanje kupcev v primeru pritožbe
Vsak zaposleni mora vedeti, da se bo stranka ob težavi z izdelkom najbrž obrnila nanj, saj ji je
on prodal izdelek. Pomembno je da prevzame odgovornost za to in ne obljublja nečesa, česar
ne more izpolniti, zato mora poznati vse svoje zmožnosti ter mora vedeti, kakšne rešitve lahko
ponudi. Podjetje bi moralo biti pripravljeno na reševanje reklamacij. Paziti mora, da se
reševanje reklamacij ne zatakne zaradi neurejenih razmer in neučinkovito postavljenega
sistema. Vodje morajo izdelati sistem in zagotoviti razmere ter okoliščine za delo. Prav tako
morajo zasnovati politiko podjetja, ki bo opredelila vsa področja poslovanja in ki se nanaša na
delo s strankami. Stalno iskanje izboljšav podjetje pripelje do učinkovitega sistema (Geffroy
1996, 56; Zoran 2018, 136–144).
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Kupci od podjetja pričakujejo kakovost na vseh področjih. Zanesljivost stranka vidi že s
pristopom in z dejanji podjetja. Enači jo z vljudnim vedenjem, videzom in nastopom, ki ji ga
izraža podjetje. Samozavest in poudarjanje dobrega v podjetju pri kupcih vzbudi zaupanje.
Obnašamo se tako, kot bi želeli, da se prodajalec obnaša do nas. Pritožba je idealna priložnost,
da stranko vprašamo, kaj pričakuje od nas, in to naredimo ter s tem izpolnimo njena
pričakovanja. Pomembna je tudi urejenost okolice in notranjost podjetja ter ne nazadnje
osebna urejenost zaposlenih. Kupci se radi zadržujejo tam, kjer so urejena parkirišča, ter v
lepih, urejenih poslovnih prostorih, skratka tam, kjer je za njih priročno in udobno hkrati.
Vrhunski ter kakovostni zaposleni, ki jih podjetje izpopolnjuje s stalnimi strokovnimi
izobraževanji, v očeh kupcev predstavljajo zaupanja vredno podjetje. Zaposleni na ta račun
obvladajo stresne situacije, kot so reševanje reklamacij zahtevnih strank. Vedo, kako se
spustiti na strankino raven, znajo poslušati sogovornika, veliko delajo na osebni rasti, hodijo
na razne seminarje o poslovanju in prodaji ter se učijo tehnik za delo s strankami. Z
zavedanjem, kakšne so njihove zmožnosti, morajo biti osredotočeni na rešitve v primeru
reklamacije. Najslabše je, če iščejo krivca za nastalo situacijo. Dobro je, če so v primeru
reševanj reklamacij pripravljeni, kar pomeni, da poznajo posel, delo in postopke, imajo pri
sebi vso dokumentacijo, reklame, pravila, telefonske številke ter navodila za delo. Lahko se
osredotočijo tudi na poznavanje konkurence. Vsa ta pripravljenost skrajša čas raziskovanja,
tako da kupcu laže dajejo vtis profesionalnosti. Držati morajo obljubo, ki so jo dali stranki; ne
smejo biti živčni, temveč potrpežljivi, da se ne prerekajo, niso grobi in da posredujejo le
prave, potrjene informacije. S tem dokazujejo, da jim ni vseeno.
Stranko vedno postavljamo na prvo mesto. Učinkovito reševanje pritožb in reklamacij naj
podjetju ne predstavlja stroška, ampak naj na to v podjetju gledajo kot na neke vrste naložbo
za prihodnje poslovanje. Slaba reklama zakrije veliko dobrih. Včasih pa reklamacije preprosto
ni mogoče rešiti in je treba stranki reči ne. Velikokrat so za to krive zakonske omejitve in
politike podjetij, ki jih je treba upoštevati, saj bi s tem prišlo do kršitve zakona (Musek Lešnik
2008, 27; Zoran 2018, 150–169).
Naslednja dejstva pomagajo razumeti, kako se obnašajo potrošniki, kar podjetjem pomaga pri
reševanju nezadovoljstva potrošnikov. Značilna vedenja potrošnikov je opisal Musek Lešnik
(2008, 40), in sicer:


Potrošnik, ki se pritoži, je bolj naklonjen temu, da se bo k nakupu izdelkov vrnil, kot tisti,
ki se ne pritoži.



Odnos osebja je tisto, ki lahko prispeva k večjemu zadovoljstvu potrošnika po neuspešni
interakciji, kot pa je bil s podjetjem zadovoljen pred nakupom.
Do 70 % kupcev se vrne, če čutijo, da je bila njihova pritožba ugodno rešena, kar 95 %
potrošnikov, ki so bili s hitrimi in ustrezno rešenimi reklamacijami zadovoljni, se vrne k
ponovnim nakupom.





Verjetnost vrnitve nezadovoljnega potrošnika je mnogo višja od verjetnosti uspešne
pridobitve novega potrošnika.
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Zadovoljen potrošnik svojo pozitivno izkušnjo v zvezi z reševanjem težav deli v
povprečju s štirimi do šestimi ljudmi.

2.2.6 Posledice in koristi reklamacij
Reklamacije večkrat vidimo kot nekaj negativnega, saj lahko tako podjetju kot tudi kupcu
prinesejo neprijetne posledice. Kot smo že večkrat omenili, je pomembno, da se podjetje
zaveda pomena reševanja reklamacij in da jih rešuje v vrednost koristi. Za veliko podjetij je
nepravilno poslovanje in zanemarjanje reklamacij lahko usodno. Podjetja morajo vedeti,
kakšne izdelke nudijo na trgu in kako se izogniti neprijetnim posledicam, ki jih prinašajo
neustrezni izdelki. S tem pa tudi zmanjšajo neprijetna reševanja reklamacij, saj je manjša
možnost, da do njih pride.
Najpogostejša posledica je izguba obstoječega kupca, kar predstavlja veliko škodo za
podjetje, saj na račun nezadovoljstva strank izgubijo obstoječe kupce. Slabe informacije se
hitro širijo, tako da lahko pridejo tudi do potencialnih strank, ki se zaradi slabe izkušnje
drugih ne odločijo za nakup. Za podjetja ostaja edina rešitev, da se potrudijo ugodno rešiti
reklamacijo, vendar ni zagotovila, da bo kupec ostal zvest, saj kljub ugodno rešeni reklamaciji
zaradi različnih razlogov naslednje nakupe lahko opravi pri konkurenci. Največjo težavo
predstavljajo tisti, ki o nezadovoljstvu ne spregovorijo in tiho odidejo drugam, podjetje pa ne
ve, da dela nekaj narobe (Verbič 1994, 13).
Bolj kot na ceno kupci gledajo na kakovost. Kakovosten izdelek je veliko cenejši za kupca,
kot če mora ponovno kupiti substitut zaradi nizke kakovosti izdelka. Če podjetje kupcem
proda izdelek nizke kakovosti, lahko ustvari nezaupanje kupca v kakovost izdelka, kupci pa se
lahko odločijo, da izdelkov sploh ne bodo več kupovali, saj vse enačijo s pomanjkanjem
kakovosti. Slabi izdelki podjetju v najslabšem primeru ustvarijo slabo ime. Če podjetje izgubi
dobro ime, mora takoj ukrepati, saj v današnji konkurenci lahko hitro propade. Javnost je
tista, ki zazna podobo podjetja, saj je od nje odvisno, kakšno priznanje dobi podjetje za svoje
delo. Kadar pride do reklamacij, mora podjetje čim prej poskrbeti, da hitro in zanesljivo ugodi
kupčevim zahtevam in s tem odpravi nezadovoljstvo kupca, saj ob nezadovoljstvu kupcev
izgublja konkurenčnost na trgu. Za konkurenčnost je pomembno, da so kupci z nakupi
zadovoljni, zato mora podjetje, da bi se izognilo izgubi te prednosti, spremljati dogajanje na
trgu in izvajati tržne raziskave. Posledica reklamacije je tudi zamenjava dobavitelja. Pri
odnosu podjetje–podjetju gre za množično menjavo, zato je pomembno, da podjetje od
dobaviteljev prejema zanesljive dobavne vire, ki omogočajo dolgoročne povezave,
konkurenčno prednost in doseganje večje učinkovitosti. V primeru dobavljanja nekakovostnih
proizvodov je vsa nadaljnja prodaja nesmiselna, saj ne moremo zagotoviti prodaje
kakovostnih izdelkov. V tem primeru lahko podjetje prekine pogodbo in zamenja dobavitelja,
ta pa s tem utrpi veliko škode, poleg vsega tudi izgubi konkurenčno prednost. Za zadovoljstvo
obeh strani je tako kot v fazi nakupovanja tudi v ponakupni fazi pomembno komuniciranje.
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Dobra stran reklamacij je tudi izboljšanje komuniciranja zaposlenih s kupci. Za uspeh pri
reševanju reklamacij je pomembno, da se zaposleni redno izobražujejo, da so lahko
profesionalni, ko do tega pride.
Tista podjetja, ki se zavedajo pomena pritoževanja strank, vedo, da so tisti, ki se pritožujejo, v
bistvu njihovi prijatelji in ne sovražniki. Vedo, da jim na tak način pomagajo k izboljšanju
poslovanja, kakovosti in na koncu tudi pri preživetju na trgu. Pritožujejo se tisti kupci, ki si
vzamejo čas, podjetju na glas predstavijo napake in pokažejo, kaj tudi drugim kupcem ni všeč.
Čeprav pri reklamacijah pride do neprijetnosti, lahko za podjetje delujejo kot darilo. Darilo v
smislu brezplačnih povratnih informacij o izdelku. Podjetju pomagajo, da odkrije napako in
zmanjša nezadovoljstvo kupcev ter pridobi zamisli za prihodnje poslovanje (Barlow in Moller
1996, 17).
Podjetje mora kupce spodbujati k izražanju njihovega nezadovoljstva in jih spreobrniti v
zadovoljstvo. Na ta način pridobi zvestobo kupcev, s tem pa si tudi odpira možnosti dodatne
prodaje. Da preprečimo slabo ime podjetja, moramo ugodno rešiti reklamacije. Kupci bodo
tako ob ugodno rešeni reklamaciji svojo pozitivno izkušnjo delili naprej, kar podjetjem lahko
omogoči brezplačno reklamo, saj bodo potencialni kupci brezskrbno kupovali pri njih, ker
bodo vedeli, da bo podjetje znalo težavo rešiti, tudi če pride do neprijetnosti.
2.2.7 Ekonomski in vedenjski model odložitve za pritožbo.
Podjetja morajo na pritožbe oz. kasneje reklamacije gledati tako, kot da je to neke vrste
dobiček. Da pa lahko primerno ukrepajo, morajo vedeti tudi, kako razmišljajo potrošniki. Na
odločitev kupcev ali podati pritožbo ali ne, vpliva več dejavnikov, ki naj bi jih podjetja dobro
poznala, če naj dosežejo uspeh.
Slika 6 prikazuje ekonomski model, ki vključuje vse dejavnike, ki vplivajo na kupčevo
odločitev ali podati pritožbo ali ne. S podajanjem pritožbe lahko pride do dodatnih stroškov,
ki pa niso le denarni in druge vrste izdatki, pač pa tudi čas, ki ga bo potrošnik porabil za
podajanje pritožb. To je odvisno tudi od prizadevanja potrošnika za pritožbo in ne nazadnje
od tega, kakšen pomen ima izdelek za potrošnika. Če kupec zazna, da so stroški precej višji,
kot mu izdelek sploh pomeni, se lahko odloči, da pritožbe ne bo podal. Tukaj je na škodi
podjetje, ki ne dobi informacije, da izdelek nekomu ne ustreza, hkrati pa lahko izgubi
potrošnika in potencialne potrošnike, saj kupec lahko slabo izkušnjo deli naprej. Največjo
pozornost potrošniki usmerjajo na tiste koristi, ki jih zaznajo ob podajanju pritožb. Podjetje je
dolžno reklamacijo rešiti, zato lahko potrošnik še preden poda pritožbo, pričakuje povračilo
denarja ali zgolj nadomestilo za izdelek. Lahko pričakuje, da bo težava odpravljena, ali pa
celo, da bo prejel dodatek za neprijetnost. Nekateri pa se pritožujejo le, da doživijo katarzo in
opravičilo podjetja. Podjetja po teh kupčevih pričakovanjih lahko že sklepajo, kako se morajo
odzvati, da bo kupec zaznal, da je pri njih vredno podati pritožbo.
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Slika 6: Ekonomski model odločitve za pritožbo
Vir: Oliver 1996, 362.

Verjetnost uspeha se od potrošnika do potrošnika razlikuje. Nekateri bi pritožbo podali le
zato, da bi ogrozili posel podjetja, zato moramo za ugled podjetja ugodno in v najkrajšem
času rešiti reklamacijo, da potrošnik odide zadovoljen in svoje pozitivne izkušnje deli naprej.
Sem spada tudi učinkovitost, ki jo potrošniki pri tem lahko zaznajo.
Tudi pri podajanju pritožb potrošnika prepričata dva dejavnika (slika 7).

Slika 7: Vedenjski model odločitve za pritožbo
Vir: Oliver 1996, 363.

Pri »zmožnosti« se kupec pred pritožbo sprašuje, ali pozna pravo pot do uspešne pritožbe, ali
ima dostop do te poti, komu podati pritožbo ter na kakšen način. Sprašuje se tudi, kakšne so
njegove komunikacijske sposobnosti in ali je sposoben podati pritožbo. Drugi dejavnik je
»motivacija«. Kupec mora biti pripravljen na soočenje s podjetjem, pri pritožbi mora biti
suveren in odločen. Lahko tudi zazna nevarnost zastraševanja. Izraziti mora mnenje o
nezadovoljstvu z izdelkom, pri čemer lahko zataji, saj nekateri ne marajo, da jih podjetje
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označi s pritoževalcem. Kupec mora presoditi o možnostih pritožbe pri danem podjetju, kar je
odvisno od kulturnih norm in formalnih institucij.
Pri obeh modelih vidimo, kaj je v zavesti kupcev, preden podajo pritožbo. Razlikujejo se od
posameznika do posameznika, zato ni nujno, da bodo vsi kupci delovali po tem modelu.
Modela podjetnikom omogočata vedenje, na kaj morajo biti pozorni in kako pomembno je
poznati vedenje kupcev še preden podajo pritožbo. S tema modeloma lahko ugodno ukrepajo
in učinkovito odpravijo nastale težave. Delovati morajo tako, da bodo kupci z veseljem podali
pritožbo, predvsem pa morajo spodbujati tisti del, ko kupci nočejo biti v nadlego. Ali se bo
nezadovoljen potrošnik pritožil ali ne, je odvisno od stopnje zadovoljstva. Pri visoki stopnji
nezadovoljstva se bo potrošnik zagotovo pritožil, če pa je ta nizka, je možnost pritožbe
manjša. Pri nizki stopnji nezadovoljstva potrošniki pretehtajo, ali je vredno izgubljati čas in
ali je to zares potrebno. Torej – z naraščanjem stopnje nezadovoljstva se povečuje tudi
verjetnost pritožbe, in sicer do te mere, da je potrošnik tako nezadovoljen, da preprosto ne želi
imeti opravka s podjetjem. Odvisno je tudi od tega, kako potrošnik gleda na pritožbe. Če mu
predstavljajo nekaj neprimernega, nečastnega ali tožljivega, ne bo podal pritožbe. Kadar pa so
njegova stališča do pritoževanja pozitivna, se bo pritožil prej. Pri tem igrajo pomembno vlogo
potrošnikove predhodne izkušnje, odtujenost ter nadzorljivost. Pri zanj bolj pomembnih
izdelkih bo tudi prej izrazil nezadovoljstvo. Prav tako bo precenil razmerje med vloženim
trudom in pričakovanim rezultatom. Zaznana vrednost pritožbe ter zaznana verjetnost
ustrezne rešitve pritožbe vplivajo na njegovo odločitev. Če zazna, da rezultati pritožbi ne
bodo odtehtali truda, se ne bo odločil za pritožbo. Seveda pa so si ljudje med seboj različni in
tako kot drugi dejavniki na pritožbe vplivajo tudi osebnostne značilnosti. Na verjetnost
pritožbe in ne nazadnje na način, ki ga bo potrošnik uporabil pri pritožbi, vlivajo tudi
izobrazba potrošnikov, čas, ki ga imajo potrošniki na voljo, ter nasilnost in prepirljivost.
Potrošniki lahko razloge za svoje nezadovoljstvo pripisuje tudi sebi, ne le podjetju. S tem se
tudi manjšajo možnosti, da pride do pritožbe, saj lahko meni, da je za to kriv tudi sam.
V empiričnem delu smo v vprašalniku potrošnike povprašali tudi o tem, ali menijo, da njihova
pritožba vpliva na nadaljnjo kakovost izdelka. Veliko potrošnikov meni, da je zaposlenim
vseeno za pritožbe in da s tem ničesar ne spremenijo, zato se ne obrnejo na podjetje. Nekateri
se pred podajanjem pritožb pozanimajo o vseh možnostih za uspešno rešitev reklamacije.
Podjetje mora imeti jasne postopke za izražanje pritožb, če ne želi, da kupec odide drugam.
Potrošniki pritožbe ne podajo tudi zaradi nelagodja, strahu pred maščevanjem ali se preprosto
ne želijo izpostavljati (Musek Lešnik 2008, 37–38).
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3

EMPIRIČNI DEL

Empirični del naloge zajema analizo reklamacij v obravnavanem podjetju in analizo
odgovorov anketirancev. Tako so reklamacije in pritožbe predstavljene z dveh vidikov,
najprej z vidika podjetja in nato še z vidika potrošnikov, kar je tudi ključ uspešno rešene
reklamacije, saj pozornost usmerimo v obe strani.

3.1

Analiza reklamacij v obravnavanem podjetju

V raziskavah smo obravnavali izdelke za vsakdanjo rabo, kot so kruh, mleko, kozmetika ipd.
To so izdelki, pri katerih potrošniki ne potrebujejo veliko časa za odločitev za nakup, pogosto
jih kupujejo z minimalnim naporom in brez predhodnega premisleka.
Obravnavano podjetje je želelo ostati anonimno, zato smo ga v nalogi poimenovali Podjetje
X. Podjetje X je medorganizacijsko podjetje, kar pomeni, da izdelke ponujajo zgolj
organizacijam v smislu podjetje–podjetju, zato se osredotoča le na medorganizacijske
porabnike – B2B, ki kupujejo z namenom, da bi kupljene izdelke prodali naprej (Konečnik
Ruzzier 2011, 6).

3.1.1 Predstavitev podjetja
Podjetje X se že od marca 2005 ukvarja s proizvodnjo živilskih izdelkov za poslovalnice Y po
vsej Sloveniji. Obratuje v šestih različnih obratih proizvodnje živil, ki so razporejeni po več
krajih v Sloveniji. Z zagotavljanjem kakovostnih izdelkov in storitev ter z odgovornim
odnosom do zaposlenih in okolja poskuša dosegati odličnost v poslovanju. Sedež podjetja je v
Ljubljani, skupno z vsemi obrati pa zaposluje tudi do 500 sodelavcev. Že vrsto let proizvaja
različne izdelke, za katere prejema tudi priznanja in nagrade. Podjetje deluje
medorganizacijsko, torej se večinoma ukvarja le z dobavo in reševanjem reklamacij
medorganizacijskih kupcev, le redko pa se mora posvetiti tudi reševanju reklamacij končnih
kupcev. To se zgodi takrat, ko poslovalnice za odgovornost reklamacije pozovejo dobavitelja.
3.1.2 Načini reševanja reklamacij v podjetju X
Empirični del zajema tudi pregled reklamacij v Podjetju X. Za reklamacije, ki se dogajajo
znotraj poslovanja podjetja, skrbi poseben oddelek, ki se ukvarja tudi z naročili ter z
obdelovanjem dokumentov, ki spremljajo izdelek na poti do končnega potrošnika (dobavnice,
komisionske listine itd.). Reklamacije rešujejo dnevno. Zaradi politike poslovanja med
podjetjem in poslovalnicami upoštevajo vse reklamacije, ki jih prejmejo še isti dan, kot je bila
izvedena dobava (praviloma do 11. ure dopoldan). Izjemoma se zgodi, da je reklamacija
zavrnjena. Do tega pride takrat, kadar poslovalnica sporoči reklamacijo prepozno ali kadar
odkrijejo, da reklamacija res ni upravičena. Ker podjetje posluje z živili, je treba prilagoditi
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način reševanja reklamacij tudi določenim rokom živil. Zaradi tega tudi ni toliko izbire pri
reševanju reklamacij. Podjetje prišteva med reklamacije vse zavrnjene in nedobavljene
izdelke, kar jim tudi poveča število reklamacij.
Podjetje posluje tako, da naročila zbira dva dni pred dostavo. Podatke o naročilih prejemajo
elektronsko preko določenega programa, izjemoma tudi preko telefona. Podatke o naročenih
izdelkih posredujejo proizvodnemu obratu, ki pripravi izdelke za dobavo. Pripravljene izdelke
nato prevzamejo komisionarji, ki jih razporedijo po določenih relacijah in po poslovalnicah.
Prevozniki, ki pridejo po izdelke naslednji dan v zgodnjih urah, jih naložijo po svojih
relacijah in jih s spremnimi listinami dostavijo do končnih poslovalnic. Te pošiljke
prevzamejo, jih primerjajo z naročenim blagom in ob odstopanjih preko telefona ali
elektronske pošte (nekatere neskladja pošiljajo tudi naknadno po pošti) sporočijo neskladnost
dobave nazaj v naročniški oddelek. Ker je proizvodnja velika in je na poti med naročilom
izdelka in končno dostavo veliko dejavnikov ter procesov, lahko hitro pride do napak in
kasneje do reklamacij (Podjetje X 2019b).

Zamenjava izdelka z novim
Eden izmed načinov reševanja reklamacije je, da izdelek zamenjajo z novim. Na ta način
reklamacije rešujejo le redko, kadar imajo možnost transporta. Ob nepravilni dobavi
poskrbijo, da pravi izdelek pride do poslovalnice. V proizvodnji naročijo dodatno odpremo
novih izdelkov ter jih preko transporta dostavijo do poslovalnic, kjer zamenjajo izdelek z
novim.
Merila za zamenjavo izdelka so lahko (Podjetje X 2019b):
 izdelek je bil poškodovan,


napačen izdelek,



napačna velikost, teža,



napačna embalaža.

Premik med poslovalnicami
V redkih primerih presežek iz ene poslovalnice prepeljejo v drugo poslovalnico ali obratno.
Kadar se zgodi, da ima določena poslovalnica preveč blaga, drugi pa ga primanjkuje in ga
nujno potrebuje, saj je povpraševanje končnih kupcev po tem izdelku veliko, se izvede premik
med poslovalnicami. Te premike izvršijo zaposleni vozniki ali pa poslovalnice med seboj. Pri
vsem tem se pričakuje doslednost naročniškega oddelka, saj mora spremljati, kako in kam
potuje blago, da lahko v sistem vpisuje spremembe zaradi natančnosti končnih zapisov.
Postopek premika med poslovalnicami poteka po naslednjih korakih (Podjetje X 2019b):
1. Pritožba poslovalnice nad preveliko ali premajhno količino izdelkov.
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2.
3.
4.
5.

Naročniški oddelek poišče bližnjo poslovalnico in povpraša o strinjanju s premikom.
O tem obvesti voznika in mu posreduje natančna navodila.
V sistem pri obravnavanih poslovalnicah vpiše spremembo.
Poslovalnicam naknadno pošlje spremenjeno dobavnico.

Storniranje izdelka
Največkrat podjetje rešuje reklamacije tako, da kupcu stornira naročilo. Vedeti moramo, da
gre za dogovorjeno poslovanje med poslovalnicami in poslovanje z živili, ki imajo določen
(omejen) rok trajanja. Ko poslovalnica sporoči reklamacijo naročniškemu oddelku, mora ta
raziskati vse okoliščine, zakaj ter kako je do reklamacije sploh prišlo, šele nato se odloči, na
kakšen način bo ta rešena. Kadar izdelka ne najdejo oziroma je nemogoče, da bi izdelek prišel
do poslovalnice, se odločijo za storniranje naročila izdelka. Preko programa obe strani
vpišeta, da se poslovalnica ne bremeni, ta pa zaradi preverjanja podatkov spiše še dokument o
neskladnosti izdelka. Po rešeni reklamaciji ima stranka možnost, da ponovno naroči izdelek,
dostava pa se izvede, ko je na sporedu.
Postopek raziskovanja vzrokov za nastalo reklamacijo je naslednji (Podjetje X 2019b):
1. Po prejemu telefonskega klica v sistem vpišejo datum dobave, šifro poslovalnice ter po
določeni odpremi najdejo obravnavani izdelek ter količino.
2. Če se v sistemu vse sklada z naročenim, iščejo naprej po komisionskih listih, ki so jih
vrnili iz proizvodnje, takoj po odpremljanju. Tu vidijo, ali so komisionarji obkljukali vse
artikle (kar pomeni, da so bili odpremljeni v celoti), ali pa so katerega zgrešili.
3. Če je tudi tu vse v redu, raziskujejo pri transportu, tako da pokličejo voznika, da preveri
zaloge po dobavnicah.
4. Na tej točki o najdenih težavah obvestijo poslovalnico ter jim dajo natančna navodila,
kako rešiti nastalo težavo. Če izdelka ne najdejo, ga vpišejo pod oznako »ni določeno«.
5. Vse reklamacije z določeno oznako ob koncu delovnega dne vpišejo v sistem.
Poslovalnica mora za vsako neskladnost izpolniti listino o neskladnosti, ki vsebuje (Podjetje
X 2019b):


šifro, naziv ter naslov poslovalnice,



ime in priimek zaposlenega,



šifro, naziv, količino (naročeno in dobavljeno) artikla z vpisano razliko med naročenim in
dobavljenim,



oznako vzroka reklamacije,



opis reklamacije,



datum dobave,



podpis zaposlenega.
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3.1.3 Pregled reklamacij v podjetju
V nadaljevanju so opisno predstavljene reklamacije Podjetja X v obdobju od leta 2016 do leta
2019. Za pridobivanje spodnjih podatkov smo uporabili program Y, ki ga podjetje uporablja
za vnos in preglede naročil ter reklamacije. Razlogov za reklamacije je veliko, zato smo
raziskali število reklamacij po posameznih vzrokih. Podjetje ima več oddelkov, vendar smo
zaradi preglednosti podatke o reklamacijah po posameznih oddelkih združili. V spodnjih
tabelah bodo prikazane najpogostejše reklamacije po posameznih obdobjih. Ker pa se je
podjetje v zadnjih letih toliko bolj začelo zavedati pomena učinkovitega reševanja reklamacij
in s tem tudi njihovega preprečevanja, je začelo intenzivno voditi evidenco reklamacij. S tem
so začeli maja 2017, zato so nam dostopni le podatki za obdobje dveh let (od maja 2017 do
maja 2018 in od maja 2018 do maja 2019).
Iz preglednice 1 je razvidno, da je podjetje imelo največ reklamacij zaradi nedobavljenih
izdelkov. V tem obdobju je bilo tega kar 87,23 %, kar je v primerjavi z drugimi vzroki zelo
veliko. Do tega prihaja, ker podjetje kot neizvedene dobave šteje vse izdelke, ki niso prišli do
končnega naročnika. Lahko so ostali v proizvodnji, lahko so prišli do napačnega kupca, ki o
višku ni sporočil, ali pa je bil izdelek izgubljen med transportom.
Preglednica 1: Najpogostejše reklamacije v obdobju maj 2017 do maj 2018
Vrsta reklamacij
Ni določeno
Napačna količina
Nizka kakovost izdelka
Napačen izdelek
Napačna deklaracija ali dokument oz. brez deklaracije
Poškodba med komisioniranjem
Razsutje/poškodba med transportom
Ni dobavljeno
Pretečen/napačen rok uporabe
Nepravilen datum dostave
Neprimerna temperatura izdelka
Napaka zaposlenega
Neupoštevanje tehnološkega postopka
Okvara delovnega stroja/naprave
Tujki in živa bitja
Slaba embalaža

Delež (v %)
0,43
6,19
0,54
0,61
0,07
0,00
3,04
87,23
0,04
0,00
0,00
0,32
1,18
0,11
0,18
0,07

Vir: Podjetje X 2017 in 2018.

Sledile so reklamacije zaradi napačne količine, in sicer s 6,19 %. To pomeni, da se število
dobavljenih artiklov v tolikšni meri ni skladalo z naročenim. Do tega pride lahko že pri
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neskladnosti naročila s komisionskimi listi (listi, ki jih proizvodnja prejme kot navodilo za
izdelavo), do zmote lahko pride tudi pri pripravi izdelkov, lahko komisionarji napačno
pripravijo odpremo ali pa pride do napak pred transportom ali v času transporta.
Velikokrat pa med transportom pride do poškodb izdelkov. Tako je bilo tudi v tem obdobju,
saj je za 3,04 % reklamacij krivo razsutje ali poškodba izdelkov med transportom. Pri tem je
odgovornost zgolj na voznikih, vendar ti ne morejo vedno vplivati na razmere v prometu.
Nespoštovanje tehnološkega postopka je neupoštevanje navodil proizvodnje, na primer, kadar
delavci niso primerno opremljeni, ne delajo po navodilih itd. Takih primerov je bilo v tem
obdobju 1,18 %.
Podobno kot reklamacija napačne količine je lahko reklamacija tudi posledica dobave
napačnega izdelka. Veliko je izdelkov, ki so si zelo podobni tako kot po imenu kot tudi po
videzu, zato lahko hitro pride do zamenjave artiklov. V tem obdobju je prišlo do 0,61 % takih
primerov. Pomanjkanje pozornosti novih zaposlenih ali njihovo slabo poznavanje izdelkov
lahko hitro privede do takšne napake. Zaradi tega je pomembno, da so zaposleni natančni pri
prebiranju navodil ter pri pripravljanju odpreme, saj s tem zmanjšajo število reklamacij.
Kar 0,43 % je bilo nedoločenih reklamacij. To pomeni, da tisti, ki je sprejel reklamacijo, ni
mogel opredeliti, za katero vrsto reklamacije gre oziroma za reklamacijo ni našel pravega
vzroka. Zgodi se, da reklamaciji kdaj ne pridemo do dna. Izdelek se preprosto izgubi ali pa
nekdo zamolči višek. Ko pride do takšne določitve, podjetju ostane le, da reklamacijo označi
kot nedoločeno in krije stroške.
Podjetje si prizadeva za čim višjo kakovost izdelkov, vendar je v 0,54 % bilo še vedno zaznati
pomanjkanje kakovosti. Podjetje je pri tem zelo zahtevno, saj se zaveda, da kupcem največ o
podjetju pove prav kakovost, zato teži k temu, da gredo vsi izdelki od njih dovršeni. Pri
živilih pa lahko kakovost kaj hitro upade. Dovolj je že merica sestavine preveč ali premalo.
V vsakem podjetju pride tudi do napak zaposlenega. V tem obdobju je bilo zaznati 0,32 %
takšnih napak. Dobro je, da se zaposleni napake zave, jo prizna in se potrudi, da do tega pri
njem ne pride več. Takšne reklamacije za podjetje res niso potrebne. Zmanjšamo jih lahko z
rednim usposabljanjem zaposlenih, poskrbeti pa moramo, da so zaposleni sposobni opravljati
določena dela.
Ker se podjetje ukvarja s proizvodnjo živil, je prišlo tudi do 0,18 % primerov, ko so v izdelkih
našli tujke in živa bitja. Tudi pri tem podjetje ne odstopa in želi natančne preglede pred
odpremo izdelka, vendar je za takšno reklamacijo dovolj le las v hrani.
Pomembno je redno vzdrževanje in servisiranje strojev, vendar je še vedno v 0,11 % prišlo do
okvare delovnih strojev oziroma naprav. Podjetje ima za popravilo strojev zaposlene
vzdrževalce, vendar se zgodi, da morajo na pomoč priti pooblaščeni serviserji.
31

Zaradi napačne deklaracije ali dokumenta je prišlo do 0,07 % reklamacij. Zaposleni kdaj
zgrešijo izdelek in mu ne prilepijo deklaracije oziroma mu pripnejo napačno. To lahko rešijo
tako, da čim hitreje pošljejo deklaracijo po pošti, poslovalnica pa jo izdelku doda sama.
Prav toliko (0,07 %) pa je bilo reklamacij zaradi slabe embalaže, ki pa je lahko ali počena ali
kako drugače poškodovana oziroma se je ne da zapreti. Pri tem je težko opredeliti, kako je do
poškodbe sploh prišlo, lahko se je to zgodilo že v proizvodnji ali pa kasneje, med
transportom. Ker tako embalažo lahko samo zavrnemo, jo podjetje šteje v reklamacijo.
Najmanjši delež reklamacij (0,04 %) pa predstavlja pretečen oziroma napačen rok uporabe. V
podjetju skrbijo za to, da dosledno proizvajajo sveže izdelke. Ker so v podjetju ekološko
osveščeni in skrbijo za naravo, izdelke z napako, kot so napačen rez, prevelik kos … raje
podarijo kot posladek in ga ne zavržejo.
Preglednica 2: Najpogostejše reklamacije v obdobju maj 2018 do maj 2019
Vrsta reklamacij
Ni določeno
Napačna količina
Nizka kakovost izdelka
Napačen izdelek
Napačna deklaracija ali dokument oz. brez deklaracije
Poškodba med komisioniranjem
Razsutje/poškodba med transportom
Nedobavljeno
Pretečen/napačen rok uporabe
Nepravilen datum dostave
Neprimerna temperatura izdelka
Napaka zaposlenega
Neupoštevanje tehnološkega postopka
Okvara delovnega stroja/naprave
Tujki in živa bitja
Slaba embalaža

Delež (v %)
0,21
2,61
0,76
0,25
1,01
0,50
5,17
84,81
0,93
0,08
0,34
0,04
2,86
0,34
0,04
0,04

Vir: Podjetje X 2018 in 2019.

Enako kot v obdobju od maja 2017 do maja 2018 je bilo največ reklamacij zaradi
nedobavljenih izdelkov tudi v obdobju od maja 2018 do maja 2019. Tokrat je ta delež znašal
84,81 %, kar kaže na to, da se je podjetje v dobavi izdelkov izboljšalo. Veliko so delali na
natančnem upoštevanju nalogov proizvodnji in zaposlili več komisionarjev, ki so se udeležili
izobraževanja o delu. Večje število zaposlenih je pripomoglo k večji natančnosti pri odpremi
izdelkov.
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V tem obdobju so na drugem mestu po številu reklamacij tudi reklamacije zaradi poškodb
med transportom, in sicer v deležu 5,17 %. Razlog za to je bil najverjetneje poslovanje z
novim logističnim podjetjem.
Neupoštevanje tehnološkega postopka se v primerjavi s prejšnjim letom pojavlja zelo
velikokrat, kar v 2,68 %.
Podjetje je zmanjšalo tudi reklamacije zaradi napačne količine, na le 2,61 %. To pomeni, da je
angažiralo proizvodnjo, naj bodo še bolj previdni pri tem, kar dajo v promet. Prav tako so
zmanjšali reklamacije napačnih izdelkov, ki se v tem letu pojavijo le v 0,25 %.
Napačna deklaracija ali dokumenti se tu pojavijo v 1,01 odstotkih, kar je več kot v prejšnjem
obdobju.
S kar 0,93 % pa zaostajajo reklamacije zaradi pretečenega ali napačnega roka uporabe, ki je
višje kot prejšnje leto. Do tega lahko pride tudi zaradi serije izdelkov z napačno deklaracijo.
Višji je bil tudi delež reklamacij zaradi neustrezne kakovosti izdelkov, in sicer je znašal kar
0,76 odstotkov.
V letu prej nismo beležili poškodb med komisioniranjem, saj je podjetje veliko naredilo za
izboljšanje delovanja komisionarjev. V obdobju od maja 2018 do maja 2019 pa je podjetje
obravnavalo le 0,50 odstotkov tovrstnih reklamacij.
V 0,34 % se pojavita kar dva vzroka za reklamacije. To sta napačna temperatura izdelka in
okvara strojev. Do napačne temperature pride, kadar med transportom pri vozilu ni
nastavljena primerna temperatura za živila. Zgodilo pa se je že, da je voznik pustil izdelke na
neprimernem mestu, poslovalnice pa jih niso takoj prevzele.
Izboljšali so tudi opredeljivost reklamacij, kajti pod rubriko »ni določeno« je zabeleženo le
0,21 % reklamacij.
Nepravilen datum dostave se zgodi, ko voznik zaradi lastne napake oziroma napake podjetja
dostavi naročeno blago šele naslednji dan od določenega dneva dostave, kar sicer v podjetju
ni v navadi. V tem obdobju se je zaradi takšnih napak zgodilo 0,08 % reklamacij.
V najmanjšem deležu, torej 0,04 %, se pojavijo napake zaposlenega, tujki in živa bitja ter
slaba embalaža. To pomeni, da je podjetje izboljšalo tudi ta tri področja svojega delovanja.
Podjetje vsako leto vodi podatke o vseh neskladnostih med dobavljenimi in nedobavljenimi
izdelki. Te podatke zaradi hitrejšega pregleda reklamacij pregledajo ob koncu vsakega dne.
Izpišejo jih in jih dodajo v arhiv. Tudi tokrat smo jih zaradi boljšega pregleda združili iz vseh
obratov posebej v celoto.
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V preglednici 3 navajamo deleže reklamacij podjetja X od leta 2016 do leta 2019. Vidimo, da
število reklamacij najprej narašča, nato pa upade, vendar ne na isto raven kot pred
poslabšanjem.
Preglednica 3: Delež reklamacij podjetja X od leta 2016 do leta 2019

Reklamacije v deležih (%)

2016

2017

2018

6,09

10,27

7,21

Vir: Podjetje X 2017, 2018 in 2019a.

V letu 2016 je bilo reklamacij najmanj, le 6,09 %. V letu 2017 je število reklamacij močno
naraslo, kar na 10,27 %, saj je hkrati narasla tudi prodaja. V letu 2018 je prodaja ponovno
padla (7,21 %), zato se je zmanjšal tudi delež reklamacij. V tem letu so začeli skrbeti za
reševanje reklamacij, zato je delež nižji kot v letu 2017, ko je bil rezultat najslabši. Da bi
lahko določili, ali se poslovanje podjetja izboljšuje, bi morali obravnavati poslovanje podjetja
še za najmanj eno leto.
Podjetje rešuje reklamacije na več načinov, in sicer (Podjetje X 2019b):


preko telefona in preko obvestil o neskladjih, poslanih preko pošte ali elektronske pošte,
dnevno spremlja reklamacije, ki jih poskuša v najkrajšem možnem času rešiti in
preprečiti, da bi se ponovno pojavile;



poišče vzrok za nastanek reklamacij in na tem področju tudi ukrepa;



ima usposobljene ljudi za reševanje reklamacij, ki poznajo področje dela in njihove
možnosti;



nadgrajuje delo v proizvodnji in možne izboljšave sporoča ostalim zaposlenim.

Navajamo nekaj predlogov za izboljšanje na področju reševanja reklamacij:
 izobraževanja o načinih učinkovitega reševanja reklamacij,


složnost vseh zaposlenih, tako višjih kot tudi proizvodnje, velikokrat prihaja do
reklamacij zaradi pomanjkanja razumevanj ali pomanjkljivega komuniciranja med
zaposlenimi,



preverjanje dela v proizvodnji,



natančnost pri sprejemanju naročil,



natančnost pri transportu, tako da voznik večkrat preveri blago.

3.2

Cilji raziskave in raziskovalni načrt

Cilji raziskovalnega načrta so ugotoviti obnašanje kupcev pri reklamacijah izdelkov za
vsakdanjo rabo, kdaj in komu kupci podajo pritožbo, pri kolikšni vrednosti se pritožijo,
kakšne pomoči ponudnikov so pri tem deležni in ali so zadovoljni z reševanjem reklamacij in
kakšne izkušnje imajo z do sedaj rešenimi oz. nerešenimi reklamacijami.
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Pri raziskovanju smo uporabili anketni vprašalnik, v katerega smo uvrstili vprašanja zaprtega
tipa, in sicer z namenom, da bi prišli hitreje do odgovorov. Odgovori na vprašanja zaprtega
tipa ne omogočajo, da bi prišli do natančnih podatkov o načinu pritoževanja, saj so odgovori
omejeni in vnaprej podani. Dodali smo tudi možnost, da anketiranci napišejo, zakaj se ne
pritožujejo. Anketa je bila namenjena potrošnikom, ki so že oddali pritožbo. Dodani so bili
tudi odgovori po stopnjah.
Da bi bil vprašalnik popoln in čim bolj razumljiv, smo ga pred objavo testirali pri petih
potrošnikih. Vprašalnik je bil objavljen na spletu in je večinoma zajel potrošnike iz gorenjske
regije. Omejena je bila starostna skupina, vprašani pa so bili razdeljeni še po izobrazbi.
Vprašanja smo razdelili tako, da so najprej postavljena preprostejša vprašanja, nato malo
težja, na koncu pa smo želeli pridobiti še demografske podatke, saj si tako pridobimo večjo
pozornost anketiranih.
Uporabili smo naključnostni vzorec, ki je obsegal 105 enot. Vprašalnik je bil anketirancem za
reševanje dostopen od 12. junija do 15. julija 2019. Posamezniki, ki so se odločili za
sodelovanje v raziskavi, so za reševanje porabili približno pet minut svojega časa. Opazili
smo, da so največ odgovarjali tisti, ki so bili neposredno pozvani k izpolnitvi vprašalnika,
medtem ko se je reševanje objavljenega vprašalnika lotilo zelo malo ljudi.

3.3

Omejitve raziskave

Kot smo že omenili zgoraj, pri zaprtem tipu vprašalnika ne pridemo do natančnih odgovorov
potrošnika, zato to štejemo kot prvo omejitev, ki se je pojavila. Da bi prišli do natančnih
odgovorov, bi pod vsakim vprašanjem lahko postavili možnost odgovora, kar pa bi podaljšalo
izpolnjevanje vprašalnika, pa tudi analiza odgovorov bi bila bolj zapletena. Ker smo želeli
pridi do čim večjega števila odgovorov, je bil vprašalnik temu primerno obsežen, kar se je
izkazalo za omejitev, saj je nekaterim popustila koncentracija in so predčasno prenehali
odgovarjati. Tudi večji vzorec bi pomenil bolj točne podatke, zato bi bilo bolje, če bi
obravnavali večjo populacijo ljudi, vendar, ker je splet že tako obsežen, in glede na to, da smo
vprašalnike pošiljali ljudem neposredno ter jih prosili, da jih delijo naprej, menimo, da je zajel
zadovoljivo sliko o potrošnikih in reklamacijah.

3.4

Rezultati raziskave

Osredotočili smo se na potrošnike, ki so se že srečali z reševanjem pritožb ali reklamacij.
Anketni vprašalnik je bila na voljo vsem uporabnikom spleta, vendar vseeno večji del
vprašanih pokrivajo prebivalci gorenjske regije. Vprašalnik je začelo reševati 155 oseb, od
tega pa je bilo uporabnih le 105 vprašalnikov.
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V raziskavi je sodelovalo 26 % moških in 74 % žensk. Anketirance smo razdelili v štiri
starostne skupine, saj naj bi nakupovale večinoma polnoletne osebe, ljudje pa imajo pri
različnih starostih tudi različne poglede na pritoževanje in reklamiranje izdelkov. Kar več kot
polovico vprašanih (55 %) je bilo v starostni skupini od 18 do 30 let, 12 % je bilo starih od 31
do 40 let, od 41 do 50 let jih je bilo 19 %, najmanj (13 %) pa je bilo starih 51 let in več.
Zanimalo nas je tudi, kakšno izobrazbo imajo osebe, pri katerih so pritožbe pogostejše.
Največji delež, 57 odstotkov, je bilo oseb s srednjo ali poklicno izobrazbo, veliko manj
(17 %) jih je bilo z višjo izobrazbo, sledili so jim tisti z visoko izobrazbo (13 %). Magisterij je
dokončalo 7 % anketirancev, končano osnovno šolo jih je imelo 4 %, najmanj (2 %) pa je bilo
anketirancev z doktoratom. Po statusu so bili razdeljeni v štiri skupine. Največja odzivnost je
bila aktivnih prebivalcev (69 %), sledili pa so šolajoči (26 %). Brezposelni so zavzeli delež
4 %, najmanj pa jih je bilo (2 %) neaktivnih.
V nadaljevanju smo opisno predstavili rezultate ankete, pri za raziskavo ključnih elementov
pa smo dodali tudi grafično predstavitev.

Delež

Na vprašanje, ali se kot kupci sploh pritožujejo oziroma ali reklamirajo izdelke za vsakdanjo
rabo, kot so živila, čistila, izdelki za osebno nego itd., je večna (53 %) anketirancev
odgovorila, da to storijo le, če so zares oškodovani. Le 10 % jih je odgovorilo, da se pritožijo
vedno, kadar z izdelkom niso zadovoljni, enak delež anketirancev pa se pritoži le, če izdelek
ne izpolnjuje njihovih pričakovanj. Kadar je izdelek dražji, se pritoži le 11 % anketirancev.
Odgovor »nikoli se ne pritožim« pa je izbralo 16 % vprašanih. Zaradi nezadovoljstva z nizko
cenovnimi izdelki se anketiranci ponavadi ne odzivajo, saj jim je čas, ki bi ga porabili za
pritožbo, bolj dragocen. Poleg tega obstaja veliko izdelkov drugih ponudnikov, s katerimi
nadomestijo nezadovoljiv izdelek.
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Slika 8: Ali se kdaj pritožite oz. reklamirate izdelke za vsakdanjo rabo?
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Ker je pritožba za podjetnika boljša kot da potrošnik le tiho odide k drugemu ponudniku, nas
je zanimalo, zakaj se kot potrošniki ob nezadovoljstvu z izdelkom ne pritožijo. Tu so vprašani
imeli možnost lastnega odgovora. Dobili smo veliko različnih odgovorov, vendar so bili med
najbolj zanimivi naslednji:



ljudje se ne pritožijo, ker kupujejo le preverjene izdelke, ali ker je to za njih le potrošni
material;
nekaterim pa se resnično ne da pritožiti, saj nimajo potrpljenja za reševanje reklamacij,
ali pa se jim ne da ukvarjati se s prodajalci.;



drugi se ne pritožijo in pri sebi dajo proizvajalcu še eno priložnost;



veliko jih je takih, ki raje kupijo drug izdelek ali pa ga preprosto ne kupujejo več;



nekaj pa je tudi takih, ki menijo, da njihova pritožba ne bi spremenila ničesar, zato
molčijo.

Dobro je vedeti, kakšne izkušnje imajo z reševanjem reklamacij pri določenem podjetju drugi
potrošniki oz. kako na pritožbe reagirajo ta podjetja. Take informacije nam dajo možnost, da
se pripravimo, kako priti do želenega cilja pri reklamiranju. Le 48 % anketirancev se
pozanima o proizvajalcu in o njihovem načinu reševanja pritožb, preden podajo pritožbo,
ostalih 52 % le poda pritožbo.

Delež

Zanimalo nas je tudi zakaj se v večini primerov sploh pritožijo. Navedenih je bilo šest trditev,
zakaj bi se lahko pritožili, pri katerih so anketiranci lahko označili, kako pogosto se pritožijo
zaradi navedenega razloga; ponudili smo naslednje možnosti: nikoli – 1, redko – 2, včasih – 3
in vedno – 4.
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Slika 9: Zakaj se pritožite v večini primerov?
Na trditev, da se pritožijo, če je izdelek slabe kakovosti, se jih 26 % nikoli ne pritoži, 38 % pa
le redko kdaj. Približno četrtina (24 %) anketirancev je odgovorila, da se nad slabo kakovostjo
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pritožijo včasih, 12 odstotkov pa se jih pritoži vedno. Zaradi napačno izstavljenega računa se
jih 32 % nikoli ne pritoži, 17 % redko, 20 % včasih in 30 % vedno. Zaradi slabe embalaže se
jih kar 53 % nikoli ne pritoži, 33 % se jih pritoži redko, 10 % včasih in 3 % vedno. Ravno
obratno pa je s pretečenim rokom uporabe – tu se nikoli ne pritoži le 17 % vprašanih, redko se
ih pritoži 23 %, včasih 15 % in vedno 45 %. Zaradi neprijaznosti prodajalca se večinoma ne
zmenijo. Kar 50 % anketirancem je vseeno in se nikoli ne pritožijo, 28 % se jih pritoži le
redko kdaj in 13 % se jih pritoži včasih. Le 9 % anketirancev ni vseeno za odnos, zato se ob
neprijaznosti prodajalca vedno pritožijo. Pomanjkljivost izdelka spregleda 17 % anketirancev,
32 % se jih pritoži le redko, 30 % včasih in 20 % vedno.

Delež

Zanimalo nas je tudi, na kakšen način se pritožijo. Največ (67 %) se jih pritoži osebno, sledijo
pritožbe po elektronski pošti (24 %), najmanj pa se jih pritoži preko telefona (10 %). Noben
anketiranec ni izbral možnosti, da se pritoži preko pisma.
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Slika 10: Na kakšen način se pritožite?
Podobno je tudi vprašanje, komu se pritožijo. Kar v 97 % pritožbo podajo v trgovini, kjer so
izdelek kupili. Neposredno proizvajalcu izdelka se pritožijo le v 2 %, uradni instituciji pa se
pritoži le 1 % anketirancev. Rezultati kažejo, da so v prednosti ponudniki, saj v večini
prejmejo povratne informacije (reklamacije oz. pritožbe) potrošnikov, ki jim dajo možnost
izboljšanja v prihodnje.
Ker smo že v prvem vprašanju dali možnost odgovora, da se kupci pritožijo le, če je izdelek
dražji, nas je zanimalo tudi, kakšna je vrednost izdelka, za katerega se jim je vredno pritožiti.
Odgovori so bili omejeni na šest cenovnih skupin. Za vsako ceno izdelka se pritoži 31 %
anketirancev, od 10 evrov naprej se jih pritoži le 12 %, za izdelek s ceno od 20 evrov ali več
se jih pritoži 13 odstotkov, od 30 evrov dalje pa 15 % anketirancev. Zanimivo je, da se jih od
40 evrov naprej pritoži le 5 %, od 50 evrov naprej pa kar 23 %. Rezultati prikazujejo realno
sliko obnašanja potrošnikov. Ob nižjih cenah se jih bo pritožilo zelo malo, z vsako naslednjo
višjo ceno pa bo naraščalo tudi število pritožb.
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Podjetja se vse bolj osredotočajo na ugodne rešitve pritožb in reklamacij, saj jim je
pomembno, da so stranke zadovoljne in da jim ostajajo zveste. Zanimalo nas je, kako so
odnos prodajalca ob podani pritožbi zaznali anketiranci kot potrošniki. Kar 62 % jih je
odgovorilo, da so imeli občutek, da se prodajalec trudi, da bi jim ugodil. Kar 11 % jih je
odgovorilo, da niso imeli tega občutka, 27 % pa jih sploh ni bilo pozornih na obnašanje
prodajalca. Rezultati kažejo na to, da je skrb za ugodno reševanje reklamacij v zavesti
proizvajalcev in ponudnikov in da se zavedajo, kako pomemben je pri tem profesionalen
donos.

Delež

Tako kot odnos prodajalcev oz. proizvajalcev je zanje pomemben tudi odnos potrošnikov. Pri
podajanju reklamacij lahko vsak posameznik nastopi drugače. Potrošnike smo v teoretičnem
delu razdelili v več skupin glede na njihovo vedenje. V vprašalniku so bili možni odgovori
razporejeni prav po naštetih skupinah, vprašani pa so označili, kako najpogosteje reagirajo v
primeru pritožbe. Podanih je bilo več možnih odgovorov in odgovori anketirancev kažejo
(slika 11), da so v večini razumljivi (64 %) in prijazni (53 %) ter odločni (51 %). V 15 % so
nezaupljivi, jezni (12 %), 9 % je klepetavih, 4 % vzkipljivih, 2 % pa vzvišenih. Najmanj
(1 %) je neposlušnih in nerazumljivih, noben pa ni molčeč.
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Slika 11: Kakšen odnos imate, ko reklamirate?
Možnosti rešitev, ki so jih proizvajalci dolžni ponuditi potrošnikom v primeru reklamacije, je
več. V večini primerov (66 %) potrošniki pričakujejo zamenjavo blaga z brezhibnim blagom,
kmalu za tem pa jih 12 % zahteva odpravo napake na blagu. Ponoven nakup v vrednosti
reklamiranega izdelka želi 10 % anketirancev, le 9 % anketirancev ustreza vrnitev plačanega
zneska, najmanj (3 %) pa si jih želi, da jim proizvajalec vrne del plačanega zneska v
sorazmerju z napako (slika 12).
Obstajajo tudi primeri potrošnikov, ki reklamacijo podajo samo takrat, ko zaznajo korist. V
tem primeru je 32 % takih, ki pravijo, da se jim v nasprotnem primeru sploh ne splača podati
pritožbe. Ostalih 68 % poda reklamacije le takrat, ko z izdelkom resnično niso zadovoljni.
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Slika 12: Kakšno rešitev pričakujete v večini primerov?
Na vprašanje o tem, kako se je do vprašanih v primeru reklamacije vedel ponudnik, se
navezuje tudi naslednje vprašanje. Zanimalo nas je, ali so potrošniki sploh zadovoljni z
odzivom prodajalca. Pritrdilno je odgovorilo 84 % anketirancev, 16 % pa jih z odzivom ni
bilo zadovoljnih.

Delež

Sledilo je vprašanje, kaj jih pri podajanju pritožb najbolj moti. Pri tem je bilo mogoče izbrati
več ponujenih odgovorov. Anketirance najbolj moti, da prodajalci prelagajo krivdo na
proizvajalca (43 %), motita pa jih tudi njihova nesramnost (38 %) ter neodzivnost (36 %).
Takoj za tem se je s 35 % uvrstil odgovor, da anketirance moti neprofesionalnost prodajalcev
ter njihova nestrokovnost in neposlušnost (21 %). Najmanj, le 10 %, jih je odgovorilo, da so
jim moteči stroški, ki nastanejo s podajanjem reklamacij, našli pa so se tudi potrošniki, ki jih
ne moti nič (14 %) (slika 13).
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Slika 13: Kaj vas pri podajanju reklamacij najbolj moti?
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Najslabše za proizvajalca je, če so stranke tako nezadovoljne, da po pritožbi zamenjajo izbrani
izdelek z izdelki drugega ponudnika. V tej anketi je bilo 41 % takih, ki izdelek raje zamenjajo,
saj ne želijo več slabih izkušenj z istim proizvajalcem, 59 % pa jih še vedno ostane zvestih,
saj jim je izdelek preprosto všeč.
Na vprašanje, ali slabo izkušnjo delijo z drugimi, nismo dobili pravega odgovora, saj je
polovica anketirancev odgovorila, da novico povedo naprej takoj, saj menijo, da morajo biti
tudi drugi potrošniki seznanjeni z napakami proizvajalca, polovica pa jih meni, da je bolje, če
slabe izkušnje zadržijo zase in s tem ne škodijo ugledu proizvajalca.
Kot smo že omenili, potrošniki svoj čas cenijo in ga ne želijo trošiti za pritožbe. Takih je
80 % anketirancev, ki zaradi pomanjkanja volje in časa za pritožbe raje kupijo nov izdelek,
kot pa bi se pritožili. Še vedno pa obstaja 20 % tistih, ki se pritožijo ne glede na čas in voljo.

Delež

Čas, ki ga podjetja potrebujejo za ugodno rešeno reklamacijo, se razlikuje od posameznega
ponudnika. Za obe strani je bolje, če je to rešeno v najkrajšem možnem času, vendar obstajajo
tudi izjeme, ki reševanje reklamacij podaljšajo. Največ anketiranih (34 %) je na rešeno
reklamacijo čakalo en teden, 33 % jih je čakalo en mesec, samo en dan le 17 % in več kot en
mesec kar 15 % (slika 14).
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Slika 14: Koliko časa ste najdlje čakali na dokončno rešeno reklamacijo?
Podjetja, ki se zavedajo pomena reševanja pritožb, bodo v prihodnje delala bolje in bodo
upoštevala vsako pritožbo z namenom, da bi postali boljši. Zanimala nas je njihova
ozaveščenost o tem, ali podjetja izkoristijo pritožbo potrošnika za izboljšanje kakovosti
izdelka ali ne. Največ je tistih, ki o tem ne vedo ničesar (42 %), 33 % jih meni, da njihova
pritožba ne vpliva na izboljšanje naslednjih izdelkov, 25 % pa je takih, ki menijo, da
pripomorejo k izboljšanju kakovosti izdelkov.
Pri reševanju reklamacij ima vsak prodajalec svoje metode. Zanimalo nas je, ali so anketiranci
med podajanjem reklamacij zaznali katero od naštetih metod. Možnih je bilo več odgovorov.
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Slika 15: Ali ste v katerem primeru zaznali katero od spodaj navedenih metod?
V 34 % jih je prodajalec poslušal brez skakanja v besedo. Največkrat (83 %) so zaznali, da se
jim je prodajalec za nastalo situacijo opravičil in jim ponudil pomoč. Da je prodajalec raziskal
težave in okoliščine, v katerih se je težava pojavila, je pritrdilo 36 % anketiranih. Večina
anketirancev (kar 60 %) je predlagala možne rešitve. Le pri 15 % so prodajalci prosili za
soglasje za ukrepanje in le 28 % jih je izvedlo potrebne ukrepe, ki naj bi odpravile težavo in,
kar je najbolj zanimivo, le 18 % jih je naredilo vse, da se zgodba ne bi ponovila.

3.5

Ugotovitve

Za uspešno reševanje reklamacij moramo poznati obe strani. Tako kot potrošnikovo vedenje
in mišljenje v primeru reklamacij in pritožb tudi načine, kako podjetje rešuje te reklamacije. Z
raziskavo smo ugotovili, da izdelki za vsakdanjo rabo potrošnikom v večini primerov
predstavljajo le potrošni, nizkocenovni material, za katerega se jim ne splača pritoževati, pač
pa ga preprosto zamenjajo s konkurenčnim izdelkom. Po večini se pritožujejo le za izdelke
široke potrošnje, ki so dražji. Še vedno pa se pritožijo tisti, ki menijo, da so bili zares
oškodovani. V večini jih moti napačno izstavljen račun in pretečen rok uporabe.
Podjetja naj bi imela dobro predstavljene načine in mesta, kjer se potrošniki lahko pritožijo,
saj se v večini pritožujejo osebno ali po elektronski pošti in neposredno pri prodajalcu, kjer so
izdelek kupili. To podjetjem omogoča, da bodo deležni povratnih informacij in jim kupci ne
bodo pobegnili drugam, saj je to način, da lahko popravijo napake. V večini se potrošniki ne
zavedajo, da s podajanjem pritožb pripomorejo k boljši kakovosti poslovanja podjetja in
nadaljnjih izdelkov. Podjetja imajo različne načine, po katerih se lotijo reševanja reklamacij.
Le uspešna podjetja za to ustrezno usposobijo kader, saj se zavedajo pomena zadovoljnih in
zvestih strank. Raziskava je pokazala, da se podjetja tega zavedajo in da se trudijo, da bi kupci
od njih odšli zadovoljni.
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Pri prodajalcih, s katerimi se potrošniki srečajo ob reklamacijah, jih večinoma moti to, da so
nesramni, nestrokovni in da prelagajo krivdo na proizvajalca, kar kaže na to, da se želijo
izogniti reševanju težave, kar ne prinaša uspeha. Pri raziskovanju smo uporabili tudi vzorec,
po katerem naj bi se ravnali profesionalni prodajalci, ki vedo, kako ugoditi stranki. Podali
smo vse točke, ki naj bi se jih lotila podjetja pri uspešnem reševanju pritožb in reklamacij, ti
pa so pokazali, da se v praksi ne držijo vseh točk. Večinoma se le opravičijo za nastalo
težavo, ponudijo pomoč in predlagajo možne rešitve. Poleg ostalih točk reševanja reklamacij
je pomembno tudi, da izvedejo ukrepe, ki naj bi odpravile težavo, in da naredijo vse, da se ta
ne bi ponovila, kajti najslabše za podjetje je, da se stranke znova vračajo z isto težavo. To
velja sploh za vsakdanje izdelke, saj rezultati kažejo, da so potrošniki zaradi pomanjkanja
časa in volje večkrat raje zamenjali izdelek z drugim in se niso pritožili.
Na splošno je vzorec anketiranih pokazal, da s podajanjem reklamacij nimajo težav. Ko
nastopijo, so prijazni, razumljivi in hkrati odločni, da bodo vztrajali pri reševanju reklamacije
do zadovoljive rešitve. Za anketirane je najbolj ugodna rešitev, da jim prodajalci zamenjajo
izdelek, z novim, brezhibnim artiklom, kar pa za podjetje lahko predstavlja višje stroške kot
druge možne rešitve, vendar jih nobena rešitev ne stane toliko kot izguba kupca in slabo ime
podjetja. Pod kakovost reševanja pritožb in reklamacij pa spada tudi odzivnost. Večje
zadovoljstvo dosežemo, če hitro odpravimo nastalo težavo. Največkrat so anketiranci za to
čakali do enega tedna, nekateri tudi do enega meseca, kar pa ocenjujemo kot kar dolgo dobo
trajanja reševanja reklamacije. V vprašalniku je bil zajet le vzorec potrošnikov, vendar
menimo, da rezultati kažejo realno sliko dogajanja na trgu, kadar pride do pritožb in
reklamacij.
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4

ZAKLJUČEK

Za zadovoljstvo in zvestobo potrošnikov morajo podjetja vložiti veliko truda. S tem si namreč
zagotovijo stalne stranke, ki bodo širili dober glas o podjetju naprej, kar je najcenejša oblika
reklame, s katero si podjetja lahko pridobijo nove zveste odjemalce. Da to dosežejo, morajo
vedeti, kako se na trgu obnašajo potrošniki in kaj je tisto, kar jih prepriča v nakup.
V zaključni projektni nalogi smo prikazali, kakšne tipe potrošnikov poznamo na trgu in kako
morajo podjetja na njih odreagirati ter znati upravljati z njimi. Dotaknili smo se tudi etičnih in
neetičnih ravnanj, ki kupca primamijo ali odvrnejo od nadaljnjih nakupov. Prikazali smo,
kako lahko podjetje pritožbe in reklamacije izkoristi v svoj prid, da nanje ne gledajo kot na
nekaj slabega, pač pa jih sprejmejo kot »darilo«, ki jim bo v pomoč pri odpravljanju napak in
pomanjkljivosti, ki motijo potrošnike in jih odvračajo od ponovnega nakupa. Z uvedbo
izboljšav lahko kupce privabijo k nadaljnjemu sodelovanju. Pomembno je le, da se na
reklamacije ustrezno in pravočasno odzovejo in s tem preprečijo konkurentom, da bi pridobili
njihove kupce na svojo stran.
V analizi podjetja smo prikazali načine, kako se reševanja tega lotijo v izbranem podjetju in
kako se vse bolj zavedajo pomena uspešnega reševanja reklamacij. Podjetje se pri tem drži
točno določenega postopka, ki mu omogoča, da nastale težave hitro in učinkovito odpravi.
Glede na prodano količino izdelkov je številko reklamacij nizko in narašča sorazmerno s
prodajo. To podjetjem omogoča tudi za to posebno izobražen kader, ki dnevno rešuje nastale
težave.
Z raziskavo na trgu smo prikazali, kako na reševanje pritožb in reklamacij gledajo potrošniki.
Glede na to, da smo obravnavali izdelke za vsakdanjo rabo, nas rezultati niso presenetili.
Potrošniki se zavedajo, da so ti izdelki poceni, zato se v primeru nezadovoljstva pogosto
odločijo za nakupe pri drugih proizvajalcih. Pritožijo se v glavnem le, kadar se počutijo zares
oškodovane. Ugotovili smo tudi, da imajo potrošniki občutek, da se podjetja zavedajo
pomembnosti reklamacij in da se držijo pravil za uspešno rešeno pritožbo. Ugotovili smo, da
so reklamacije in pritožbe pomembna povratna informacija za izboljšanje poslovanja podjetja.
Res je, da predstavljajo komunikacijske zaplete s težavnimi strankami in dodatne stroške,
vendar jih morajo podjetja še vseeno sprejemati kot darilo. Tiste stranke, ki se pritožijo, je
treba sprejeti z odprtimi rokami, saj predstavljajo glas vseh nezadovoljnih kupcev (Đukić
2019).
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Priloga 1

ANKETNI VPRAŠALNIK
Zaključujem študij in prosim za vaše sodelovanje pri pisanju diplomske naloge. V
nadaljevanju sledi vprašalnik, s katerim želim ugotoviti, kdaj in na kakšen način podajate
reklamacije in pritožbe, kakšne odzive pričakujete ter kakšne ste v primeru podajanj
reklamacij že dobili. Izpolnjevanje vprašalnika je prostovoljno in anonimno, rezultati bodo
obdelani agregatno. Prosim, če bi lahko zaradi veljavnosti ugotovitev raziskave odgovorili na
vsa vprašanja.
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem,
Anja Tišler

1. Ali se kdaj pritožite oziroma reklamirate izdelke za vsakdanjo rabo (živila, čistila, osebna
nega …)?
 vedno, kadar z izdelkom nisem zadovoljen(na)
 le, če sem zares oškodovan(a)
 če izdelek ne izpolnjuje mojih pričakovanj
 če je izdelek dražji
 nikoli se ne pritožim
Zakaj ne? ____________________________________
2. Ali se pozanimate o izdelku in proizvajalcu izdelka, ter o njihovem načinu reševanja
reklamacij, preden se pritožite?
 da
 ne
3. Zakaj in kdaj se pritožite v večini primerov? (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – vedno)
izdelek je slabe kakovosti
napačno izstavljen račun
slaba embalaža
pretečen rok uporabe
neprijaznost prodajalca
pomanjkljivost izdelka
4. Na kakšen način se pritožite?
 preko telefona
 po elektronski pošti
 osebno
 napišem pismo

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
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5. Komu se pritožite?
 trgovini, kjer sem kupil(a) izdelek
 proizvajalcu izdelka
 uradni instituciji
6. Pri kolikšni vrednosti izdelka se pritožite?
 pritožim se za vsako ceno izdelka
 do 10 EUR
 od 11 EUR do 25 EUR
 od 26 EUR do 35 EUR
 od 35 EUR do 45 EUR
 od 46 EUR naprej
7. Podjetja se vse bolj osredotočajo na ugodne rešitve pritožb in reklamacij, saj jim je
pomembno, da so stranke zadovoljne in ostajajo zveste. Ste ob podajanju reklamacij
občutili, da se prodajalec trudi, da bi odšli zadovoljni?
 da
 ne
 ne vem, nisem bil(a) pozoren(na)
8. Kakšen odnos imate, ko reklamirate? Možnih je več odgovorov.
Sem:
 neposlušen
 jezen
 vzkipljiv
 prijazen
 nezaupljiv
 molčeč
 odločen
 vzvišen
 klepetav
 razumljiv
 nerazumljiv
9. Kakšno rešitev pričakujete v večini primerov?
 odprava napake na blagu
 zamenjava blaga z novim, brezhibnim blagom
 vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako
 vrnitev plačanega zneska
 ponovni nakup v vrednosti reklamiranega izdelka

Priloga 1

10. Ali reklamacijo podate, če zaznate korist?
 ne, reklamacijo podam vedno kadar z izdelkom nisem zadovoljen
 da, v nasprotnem primeru se mi ne splača
11. Ali ste v večini primerov zadovoljni z odzivom osebe, kateri podate pritožbo?
 da
 ne
12. Kaj vas pri podajanju reklamacij najbolj moti? Možnih je več odgovorov.
 če me sogovornik ne posluša
 nesramnost
 prelaganje krivde prodajalca na proizvajalca
 neodzivnost
 nestrokovnost prodajalcev
 stroški, ki nastanejo z reklamacijo
 nič me ne moti
13. Ali po rešeni reklamaciji zamenjate ponudnika oz. artikel?
 ne, ostanem zvest proizvajalcu, saj mi je izdelek vseeno všeč
 da, saj ne želim več slabih izkušenj z enakim izdelkom
14. Ali sporočite slabo novico drugim?
 da, takoj, naj bodo potrošniki seznanjeni
 ne, zadevo raje obdržim zase, da ne bi škodil(a) ugledu proizvajalca
15. Ali ste kdaj zaradi pomanjkanja volje in časa za pritožbe raje zamenjali artikel, kot da bi
se pritožili?
 da
 ne
16. Koliko časa ste najdlje čakali na dokončno rešeno reklamacijo?
 en dan
 do enega tedna
 do enega meseca
 dlje
17. Ali menite, da vaša pritožba vpliva na izboljšanje kakovosti izdelka?
 da
 ne
 ne vem
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18. Pri reševanju reklamacij ima vsak prodajalec svoje metode. Ali ste v katerem primeru
zaznali katero od spodaj navedenih? Možnih je več odgovorov.
Prodajalec:
 vas je poslušal do konca, brez skakanja v besedo
 se je opravičil za nastalo težavo in vam ponudil pomoč
 je raziskal težave in okoliščine v katerih se je težava pojavila
 je predlagal možne rešitve
 vas je prosil za soglasje za ukrepanje
 je izvedel potrebne ukrepe, ki naj bi odpravile težavo
 je naredil vse, da se težava ne bi ponovila

Sledi le še nekaj demografskih vprašanj.
Spol
 moški

 ženski

Starost
 18–30 let
 41–50 let

 31–40 let
 nad 51 let

Izobrazba
 osnovna
 višja
 magisterij

 poklicna ali srednja
 visoka
 doktorat

Trenuten status
 šolajoč
 neaktiven

 aktiven
 brezposeln
Iskreno se zahvaljujem za vaše sodelovanje!
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REZULTATI RAZISKAVE
1.

Ali se kdaj pritožite oziroma reklamirate izdelke za vsakdanjo rabo (živila, čistila, osebna
nega …)?

Tabela 1: Rezultati ankete, vprašanje 1
Odgovori
Vedno, kadar z izdelkom nisem zadovoljen(na).
Le, če sem zares oškodovan(a).
Če izdelek ne izpolnjuje mojih pričakovanj.
Če je izdelek dražji.
Nikoli se ne pritožim.
Skupaj

2.

Delež (v %)
10
53
10
11
16
100

Frekvenca
10
56
10
12
17
105

Zakaj ne?

Tabela 2: Rezultati ankete, vprašanje 2
Odgovori
Ni potrebe.
Ker nima nobenega pomena oz. se nič ne spremeni.
Če je z njim kaj narobe ga naslednjič ne kupim več.
Nisem še imela takega primera.
Ker dam vedno še eno priložnost.
Nimam potrpljenja za razglabljanje.
Se mi ne da ukvarjat z prodajalci.
Ker se mi ni treba.
Vem kaj kupim.
Naslednjič raje kupim drug izdelek. Izdelki za vsakdanjo
rabo so potrošni in zdi se mi da težje uveljavim pritožbo.
Kupujem preverjene izdelke.
Potrošnji material.
Ker se mi ne da.
Vedno jim dam se eno priložnost.
Skupaj

Frekvenca
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Delež (v %)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
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3.

Ali se pozanimate o izdelku in proizvajalcu izdelka, ter o njihovem načinu reševanja
reklamacij, preden se pritožite?

Tabela 3: Rezultati ankete, vprašanje 3
Odgovori

Frekvenca
50
55
105

Da
Ne
Skupaj

4.

Delež (v %)
48
52
100

Zakaj se pritožite v večini primerov? 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – vedno

Tabela 4: Rezultati ankete, vprašanje 4
Podvprašanja
Izdelek je slabe kakovosti
Napačno izstavljen račun
Slaba embalaža
Pretečen rok uporabe
Neprijaznost prodajalca
Pomanjkljivost izdelka

5.

Odgovori (v oklepajih – rezultati, delež v %)
1
2
3
4
Skupaj
27 (26)
40 (38)
25 (24) 13 (12)
105 (100)
34 (32)
18 (17)
21 (20) 32 (30)
105 (100)
56 (53)
35 (33)
11 (10)
3 (3)
105 (100)
18 (17)
24 (23)
16 (15) 47 (45)
105 (100)
53 (50)
29 (28)
14 (13)
9 (9)
105 (100)
18 (17)
34 (32)
32 (30) 21 (20)
105 (100)

Na kakšen način se pritožite?

Tabela 5: Rezultati ankete, vprašanje 5
Odgovori
Preko telefona
Po elektronski pošti
Osebno
Napišem pismo
Skupaj

6.

Frekvenca
10
25
70
0
105

Delež (v %)
10
24
67
0
100

Frekvenca
102
2
1
105

Delež (v %)
97
2
1
100

Komu se pritožite?

Tabela 6: Rezultati ankete, vprašanje 6
Odgovori
Trgovini, kjer sem kupil(a) izdelek
Proizvajalcu izdelka
Uradni instituciji
Skupaj
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7.

Pri kolikšni vrednosti izdelka se pritožite?

Tabela 7: Rezultati ankete, vprašanje 7
Odgovori
Pritožim se za vsako ceno izdelka
od 10 EUR naprej
od 20 EUR naprej
od 30 EUR naprej
od 40 EUR naprej
od 50 EUR naprej
Skupaj

8.

Frekvenca
33
13
14
16
5
24
105

Delež (v %)
31
12
13
15
5
23
100

Podjetja se vse bolj osredotočajo na ugodne rešitve pritožb in reklamacij, saj jim je
pomembno, da so stranke zadovoljne in ostajajo zveste. Ste ob podajanju reklamacij
občutili, da se prodajalec trudi, da bi odšli zadovoljni?

Tabela 8: Rezultati ankete, vprašanje 8
Odgovori
Da
Ne
Ne vem, nisem bil(a) pozoren(na)
Skupaj

9.

Frekvenca
65
12
28
105

Delež (v %)
62
11
27
100

Kakšen odnos imate, ko reklamirate? Sem:

Tabela 9: Rezultati ankete, vprašanje 9
Podvprašanja
Neposlušen
Jezen
Vzkipljiv
Prijazen
Nezaupljiv
Molčeč
Odločen
Vzvišen
Klepetav
Razumljiv
Nerazumljiv
Skupaj

Navedbe
Frekvence
1
13
4
56
16
0
54
2
9
67
1
223

%
0
6
2
25
7
0
24
1
4
30
0
100%
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10. Kakšno rešitev pričakujete v večini primerov?
Tabela 10: Rezultati ankete, vprašanje 10
Odgovori
Odprava napake na blagu
Zamenjava blaga z novim, brezhibnim blagom
Vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako
Vrnitev plačanega zneska
Ponovni nakup v vrednosti reklamiranega izdelka)
Skupaj

Frekvenca
13
69
3
9
11
105

Delež (v %)
12
66
3
9
10
100

Frekvenca
34
71

Delež (v %)
32
68

105

100

11. Ali reklamacijo podate, če zaznate korist?
Tabela 11: Rezultati ankete, vprašanje 11
Odgovori
Da, v nasprotnem primeru se mi ne splača
Ne, reklamacijo podam vedno kadar z izdelkom nisem
zadovoljen
Skupaj

12. Ali ste v večini primerov zadovoljni z odzivom osebe, kateri podate pritožbo?
Tabela 12: Rezultati ankete, vprašanje 12
Odgovori
Da
Ne
Skupaj

Frekvenca
88
17
105

Delež (v %)
84
16
100
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13. Kaj vas pri podajanju reklamacij najbolj moti?
Tabela 13: Rezultati ankete, vprašanje 13
Podvprašanja
Neposlušanje
Nesramnost
Prelaganje krivde prodajalca na proizvajalca
Neodzivnost
Nestrokovnost prodajalcev
Stroški, ki nastanejo z reklamacijo
Nič me ne moti
Skupaj

Navedbe
Frekvence
22
40
45
38
37
11
15
208

%
11
19
22
18
18
5
7
100

14. Ali po rešeni reklamaciji zamenjate proizvajalca oziroma artikel?
Tabela 14: Rezultati ankete, vprašanje 14
Odgovori
Da, saj ne želim več slabih izkušenj z enakim
izdelkom
Ne, ostanem zvest proizvajalcu, saj mi je izdelek
vseeno všeč
Skupaj

Frekvenca
43

Delež (v %)
41

62

59

105

100

Frekvenca
53
52

Delež (v %)
50
50

105

100

15. Ali sporočite slabo novico drugim?
Tabela 15: Rezultati ankete, vprašanje 15
Odgovori
Da, takoj, naj bodo potrošniki seznanjeni
Ne, zadevo raje obdržim zase, da ne bi škodil(a)
ugledu proizvajalca
Skupaj
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16. Ali ste kdaj zaradi pomanjkanja volje in časa za pritožbe raje ponovno kupili nov artikel,
kot da bi se pritožili?
Tabela 16: Rezultati ankete, vprašanje 16
Odgovori
Da
Ne
Skupaj

Frekvenca
84
21
105

Delež (v %)
80
20
100

17. Koliko časa ste najdlje čakali na dokončno rešeno reklamacijo?
Tabela 17: Rezultati ankete, vprašanje 17
Odgovori
1 dan
Do enega tedna
Do enega meseca
Dlje
Skupaj

Frekvenca
18
36
35
16
105

Delež (v %)
17
34
33
15
100

18. Ali menite, da vaša pritožba vpliva na izboljšanje kakovosti izdelka?
Tabela 18: Rezultati ankete, vprašanje 18
Odgovori
Da
Ne
Ne vem
Skupaj

Frekvenca
26
35
44
105

Delež (v %)
25
33
42
100
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19. Pri reševanju reklamacij ima vsak prodajalec svoje metode. Ali ste v katerem primeru
zaznali katero od spodaj navedenih? Prodajalec:
Tabela 19: Rezultati ankete, vprašanje 19
Podvprašanja
Vas je poslušal do konca, brez skakanja v besedo
Se je opravičil za nastalo težavo in vam ponudil pomoč
Je raziskal težave in okoliščine, v katerih se je težava pojavila
Je predlagal možne rešitve
Vas je prosil za soglasje za ukrepanje
Je izvedel potrebne ukrepe, ki naj bi odpravile težavo
Je naredil vse, da se težava ne bi ponovila
Skupaj

Navedbe
Frekvence Delež (v %)
36
13
87
30
38
13
63
22
16
6
29
10
19
7
288
100

20. Spol
Tabela 20: Rezultati ankete, vprašanje 20
Odgovori
Moški
Ženski
Skupaj

Frekvenca
27
78
105

Delež (v %)
26
74
100

Frekvenca
58
13
20
14
105

Delež (v %)
55
12
19
13
100

21. V katero starostno skupino spadate?
Tabela 21: Rezultati ankete, vprašanje 21
Odgovori
18–30 let
31–40 let
41–50 let
Nad 51 let
Skupaj
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22. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
Tabela 22: Rezultati ankete, vprašanje 22
Odgovori
Osnovna šola
Srednja ali poklicna
Višja
Visoka
Magisterij
Doktorat
Skupaj

Frekvenca
4
60
18
14
7
2
105

Delež (v %)
4
57
17
13
7
2
100

Frekvenca
27
72
2
4
105

Delež (v %)
26
69
2
4
100

23. Kakšen je vaš trenutni status?
Tabela 23: Rezultati ankete, vprašanje 23
Odgovori
Šolajoči
Aktivni
Neaktivni
Brezposelni
Skupaj

