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PRITOŽBE in PRIZIVI 
 
 

1.  NAMEN 
 

Namen organizacijskega  predpisa  je predpisati  način obvladovanja  pritožb in prizivov,  ki  se nanašajo  na 

storitve Kontrolnega  organa. 

Stranka lahko poda pritožbo na način izvedbe kontrolnega postopka ali pa vloži priziv, če se ne strinja z 

rezultatom kontrolnega  postopka. 
 

 

2.  POST OPEK V PRIMERU PRIT OŽBE 
 

Pritožbo lahko pisno ali ustno poda stranka, ki je naročnik kontrole. Stranka se lahko pritoži na postopek, 

na odnos  osebja do nje, na kakovost  vgrajenega materiala,  na slabo opravljeno delo, na slabo opravljeno 

kontrolo ali na delovanje  sistema kakovosti. 

Pisno pritožbo poda tako, da izpolni obrazec  PCQ-Obr.-05A  Pritožba stranke. 

Če stranka želi pritožbo podati ustno, je naloga osebja KO, da s stranko izpolni obrazec. 

 
Tehnični  vodja prevzame zapis o pritožbi,  s tranko  seznani o načinu reševanja pritožbe in o predvidenem 

roku, v katerem bo obveščena  o zaključku. 

 
Tehnični  vodja KO  opredeli rešitev pritožbe in  jo preda vodji  sistema kakovosti  Vodja sistema  kakovosti 

opredeli vzrok  pritožbe  in korektivni  ukrep.  Določi  še  termin  izvedbe ukrepa,  odgovornost  za  izvedbo  in 

nadzor ukrepa ter overitev  korektivnega  ukrepa, ki je posledica pritožbe. 

 
Vsako  pritožbo  je  potrebno  obravnavati  in  analizirati  najpozneje  v  treh  dneh  ter  stranko  obvestiti  o 

zaključkih. Če ni možno takoj odpraviti vzroka, je potrebno napraviti načrt za odpravo le -tega. Pri obravnavi 

pritožbe  mora  tehnični  vodja  KO  poiskati  pravi  vzrok  za  pomanjkljivost  in  ga  odpraviti  z  ukrepom  za 

izboljšanje. Zapis o ukrepu se vodi na obrazcu PCQ-Obr.-07  Ukrep za izboljšanje. 

Končno odločitev o pritožbi vedno  sprejme direktor. 

 
V primeru,  da je to zaradi pritožbe stranke nujno,  lahko tehnični  vodja KO predlaga vodji KO (direktorju) 

izvedbo  izredne presoje. Na podlagi izredne presoje mora vodstvo  ustrezno ukrepati. 
 

 

3.  POST OPEK V PRIMERU PRIZIVA 
 

Priziv je pisna izjava stranke, da se ne strinja z rezultati izvedene kontrole. S prizivom stranka zahteva, da 

kontrolni organ preveri  ustreznost rezultatov in pravilnost  svoje odločitve o kontroli. 

Stranka priziv poda tako, da izpolni obrazec  PCQ-Obr.-05B  Priziv stranke 

 
Obvezne vsebine v prizivu: 

1. podatki o stranki 

2. zadeva,  na katero se priziv nanaša, 

3. razlogi za priziv, 

4. utemeljitev priziva, 

5. navedba,  da želi na prizivni obravnavi  prisostvovati, 

6. podpis stranke, oz. njenega zakonitega zastopnika. 

 
Obravnava priziva 

Na podan priziv tehnični vodja KO sestavi tri člansko komisijo, ki obravnava priziv. Dva člana komisije sta 

zaposlena v KO, tretji pa je zunanji sodelavec. Zunanji sodelavec mora biti strokovnjak s področja kontrole , 

na katero se priziv nanaša.  V komisijo ne sme biti imenovan tehnik , ki je opravil kontrolo,  na katero  se 

nanaša priziv. Komisija mora biti imenovana  v 8 dneh po prejemu priziva. 
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Odločanje o prizivu je potrebno izvesti strokovno, učinkovito in v čim krajšem  času. Zagotoviti je 

potrebno, da bo  odgovor na  priziv stranki  posredovan  največ  trideset  dni  po prejetju  priziva.  Odločitev 

Kontrolnega organa je dokončna,  priziv na drugi stopnji ni predviden. 

 
V  primeru  upravičenosti   priziva  Kontrolni  organ  izvede  ukrepe  za  odpravo  vzrokov,   ki  so  
povzročili 

odstopanje od zahtev. Zapis  o ukrepu se vodi na obrazcu PQ-Obr.-07  Ukrep za izboljšanje. 
 

 

4.  ZAPISI O PRIT OŽBAH IN PRIZIVIH 
 

Zapis pritožbe se vodi na obrazcu PCQ-Obr.-05A  Pritožba stranke,  hrani se v arhivu  Kontrolnega  organa. 

 
O reševanju priziva se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisi o prizivu in o reševanju 

priziva se hranijo v mapi pritožbe/prizivi  v arhivu Kontrolnega organa in so na voljo strankam. Stranka ima 

možnost vpogleda  samo v zapise, ki se nanašajo na njen primer kontrole. 
 
 

5. OBVEŠČANJE PRIT OŽNIKA/PRIZIVNIKA 
 

Kontrolni   organ   potrdi   prejem   pritožbe   ali   priziva   tako,   da   v   treh   dneh   od   prejema   
posreduje pritožniku/prizivniku  informacijo  o poteku obravnave. 

Pritožnik/prizivnik  je strani kontrolnega  organa  pisno obveščen  o izidu pritožbe, oz. 
priziva. Končno obveščanje  stranke se vedno izvede  z odobritvijo  direktorja. 

 

 

6. PREJEMNIKI DOKUMENTA 
 

Vodja KO, tehnični vodja,  referenti,  izvajalci kontrole. 
 
 

 
Skrbnik dokumenta: Dokument  odobril: 

Roman Robnik, Vodja kakovosti  KO Roman Robnik,  Direktor 
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