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III 

POVZETEK 

Z nalogo želimo ugotoviti ali obstajajo značilne razlike med stopali odjemalcev 

Alpinine obutve, kaj najbolj vpliva na odločitev pri nakupu obutve ter kako so 

odjemalci pripravljeni sprejeti nove načine prodajanja obutve (preko katalogov, s 

pomočjo optičnega merilnika ali preko interneta). Namen naloge je tudi ugotoviti, zakaj 

prodaja prve generacije kupcu prilagojene obutve v Alpini ni bila najbolj uspešna. 

Kakšen je prag rentabilnosti razvoja in prodaje prilagojene obutve, prodaje obutve s 

pomočjo optičnega merilnika stopal ter prodaje preko interneta na osnovi predhodnih 

meritev stopal z merilnikom. Raziskava je pokazala, da med posameznimi stopali 

obstajajo značilne razlike, ter da so odjemalci pripravljeni sprejeti tudi nove načine 

prodaje obutve, vendar le pod pogojem, da so ti pravilno predstavljeni. 

  

Ključne besede: čevljarstvo, obutev, množična prilagodljivost, svetovanje, optični 

merilnik stopal. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research paper is to investigate if there are significant differences 

among customers of Alpina's footwear in terms of their foot shape. Additionally, the 

research is focused to find out major influencing factors at footwear buying decisions 

and how customers are ready to accept the new models and distribution chanells for 

selling the footwear: Through catalogue, with footscanner in retail store or through the 

internet. Next purpose of the paper is to clarify why the first generation of Alpina's mass 

customised footwear collection doesn't sell well and where the financial break even 

point is for: Development and marketing of customized footwear, selling footwear with 

footscanner and selling footwear through the internet. The research shows that there are 

differences among feet of Alpina's customers. From the marketing point of view 

research summariezes that customers are ready to accept new channels of selling 

footwear, if the marketing activities will present clear benefits of new approach for 

them. 

   

Key words: shoemaking, footwear, mass customization, advising, footscanner. 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

V hudi konkurenci je vse teže prodati izdelek, zato se pojavljajo vedno nove ideje, 

poslovni in proizvodnji koncepti, ki podpirajo približevanje izdelka kupcu. Eden od 

novejših pristopov je tudi v množični prilagojeni proizvodnji (mass customization), ki 

vse bolj nadomešča klasično masovno proizvodnjo (mass production). Množično 

prilagojena proizvodnja je nekakšen vmesni člen med masovno proizvodnjo in med 

individualno proizvodnjo. Individualno proizvodnjo bi lahko v obutveni industriji 

razdelili tudi na:  

- ortopedsko proizvodnjo (za odjemalce ki imajo težave s stopali) in  

- butično proizvodnjo (za stranke z zahtevnejšim okusom). 

Osnovni cilj množično prilagojene proizvodnje je prilagoditi izdelek kupcu do take 

mere, da ga s tem prepričamo, da ga bo kupil. Pri obutveni industriji je več kriterijev, ki 

morajo biti izpolnjeni, da se kupec odloči za nakup. Najpomembnejša sta zagotovo 

zunanji izgled (dizajn) in prileganje obutve stopalu (fit). Glede na način prilagoditve 

kupcu, se ločita dve glavni skupini proizvajalcev kupcu prilagojene obutve. V prvi 

skupini nastopa kupec kot sooblikovalec (customer as co-designer) končne obutve. V 

tem primeru je model določen, kupec pa lahko izbira barve sestavnih delov, vezalk, 

podplatov… Tipičen primer take prilagoditve je kolekcija NikeiD. Druga vrsta 

ponudnikov pa ponuja obutev tudi v različnih širinah. Ker so si človeška stopala med 

sabo različna tudi po širini, večina proizvajalcev obutve pa proizvaja obutev samo v eni 

širini, se velikokrat zgodi, da kljub temu, da imajo v trgovini našo velikostno številko 

čevlja, ki nam je všeč, le tega ne kupimo, ker nam je preozek ali preširok. V kolikor 

proizvajalec ponuja obutev v več različnih širinah, se možnost izbire precej poveča. 

Tipična predstavnika take proizvodnje sta ameriški obutveni podjetji Clarks in 

Rockport. 

Tudi Alpina že od leta 2003 uporablja koncept kupcu prilagojene obutve, vendar 

obstoječi pristop do sedaj ni zaživel. Sam sistem proizvodnje in prodaje je temeljil na 

treh različnih širinah obutve: ozka, srednja in široka. S tem smo pokrili resnično širok 

krog potencialnih strank. Poleg tega je imela stranka možnost kupiti tudi levi ali desni 

čevelj v različni širini (oz. dolžini), kar je bilo nekaj povsem novega na obutvenem 

tržišču. 

Ker s prodajo prve generacije kupcu prilagojene obutve nismo bili najbolj 

zadovoljni, smo razvili tudi drugo generacijo kupcu prilagojene obutve, ki se je pričela 

prodajati v Alpininih trgovinah oktobra leta 2008. V tem primeru se proizvaja obutev le 

v dveh različnih širinah, vmesne širine pa dosegamo z različnimi debelinami steljk. 

Vzporedno z razvojem nove linije kupcu prilagojene obutve, smo vpeljali tudi 

povsem nov način prodaje, kjer je prodaja podprta s posebnim svetovalcem. Svetovalec 
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ni več samo oseba, ampak je to tudi optični merilnik stopala, ki kupcu v trgovini 

predlaga, katera obutev je zanj najprimernejša. Svetovalec v pričetku svetuje le pri 

kupcu prilagojeni kolekciji, pri drugih modelih pa se samo testira natančnost svetovanja, 

pozneje pa ga bomo nadgradili do take mere, da bo lahko natančno svetoval tudi za 

drugo obutev, ki jo ponujamo v naših trgovinah. Pred uvajanjem novega pristopa, 

oziroma svetovalca, pa je potrebno najprej preveriti njegovo ustreznost in ekonomsko 

upravičenost uvajanja rešitve. 

1.2 Temeljna teza 

Izdelava obutve v eni sami širini je namenjena samo določenemu številu 

odjemalcev (od 30 – 35 % odjemalcev). S širjenjem ponudbe, kjer je na voljo enak 

model v več različnih širinah, pa bi lahko zelo razširili krog potencialnih odjemalcev. S 

tem bi skoraj vsak odjemalec, ki ima zdrava stopala, našel sebi primerno obutev. Izjeme 

so edino osebe z boleznimi in okvarami stopal. Za te osebe je bolj primerna prilagojena 

ortopedska obutev. S prodajo v treh različnih širinah bi tako pokrili približno 70 % 

populacije kupcev, z novim konceptom dveh širin, in menjajočo se debelino steljke pa 

tudi do 80 % (odvisno od modela obutve). 

S pomočjo svetovanja in podporo optičnega merilnika stopal, bi povečali uspešnost 

podjetja, saj bi izboljšali in olajšali delo prodajalkam, v prihodnosti pa bi bila to lahko 

osnova za prodajo obutve preko interneta, oz. za prodajo obutve brez pomerjanja. 

Kupec bi izmeril stopalo na merilniku, merilnik bi mere shranil, kupec pa bi dobil svojo 

kodo. S to kodo bi lahko naročal obutev kar preko interneta, saj bi mu program sam 

svetoval katera obutev mu ustreza glede na shranjeno meritev v merilniku. 

1.3 Cilji raziskave 

Prvi cilj naloge je bil ugotoviti, ali obstajajo značilne razlike med stopali 

odjemalcev Alpinine obutve. Nekateri se srečujejo s težavo, da imajo eno stopalo daljše 

kot drugo, kar nemalokrat povzroča težave pri nakupu obutve. Postavlja se vprašanje, 

koliko je takih odjemalcev, ki se srečujejo s podobnimi težavami ter ali imajo tudi 

različno široki stopali?  

Drugi cilj je bil ugotoviti, kaj najbolj vpliva na odločitev posameznega odjemalca 

pri nakupu obutve. Ali je to izgled, barva, mehkoba, cena, prileganje obutve stopalu …? 

Tretji cilj naloge je bil analizirati, zakaj dosedanji način prodaje kupcu prilagojene 

obutve ni zaživel. Glede na inovativnost prodaje in glede na to, da ima vse več ljudi 

težave s stopali, je bilo pričakovati večji odziv kupcev. 

Naslednji cilj je bil analiza, kako so odjemalci pripravljeni sprejeti nove načine 

prodaje obutve (prodaja v različnih širinah, svetovanje preko optičnega merilnika stopal 

in prodaja preko interneta). Čas, ki ga porabimo za nakup obutve, se počasi skrajšuje in 

ena od možnosti je tudi nakup preko interneta. Prednost novega načina, bi bilo 
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svetovanje pri nakupu glede na meritev stopala na optičnem merilniku, za razliko od 

nakupov preko katalogov, kjer obutev kupujemo na »slepo«. Prav tak način obutve na 

»slepo« postavlja vprašanje, koliko obutve dobijo kataloški prodajalci zavrnjene zaradi 

neustreznega prileganja obutve stopalu?  

Pri kupcu prilagojeni obutvi se pojavljajo tudi nekatere dodatne operacije in stroški. 

Ker se tukaj pojavlja zelo veliko možnih kombinacij gotove obutve, je običajno v 

trgovini samo po en par vsake širine in dolžine, na osnovi katerega se odjemalec odloči, 

katera širina oz. dolžina mu ustreza. Nato se ustrezen par obutve naroči v centralno 

skladišče. Pri tem bomo poskušali ugotoviti, koliko časa so odjemalci pripravljeni čakati 

na prilagojeno obutev in koliko več so pripravljeni odšteti za tako obutev. 

1.4 Metode raziskovanja 

Na začetku smo najprej pregledali obstoječo literaturo s področja proizvodnje 

obutve in s področja množično prilagojene proizvodnje. Pri tem nam je bila v precejšnjo 

pomoč literatura, ki je nastala v okviru sodelovanja pri dveh mednarodnih projektih. 

Prvi je bil projekt »EUROShoE«, ki je bil končan leta 2004, drugi pa je projekt 

»Comfort environmental and custom made shoe« (CEC made shoe), ki se je končal v 

letu 2008. Oba projekta se delno dotikata tudi področja, ki ga bomo obravnavali v tej 

nalogi. Osnovni cilj je bil, pridobiti in v nalogi deskriptivno analizirati čim več 

obstoječih konceptov kupcu prilagojene proizvodnje na splošno in v obutveni industriji. 

Ta način proizvodnje je po svetu dokaj razširjen, zato si je potrebno ustvariti predstavo 

kaj in na katerih področjih se tak način proizvodnje in prodaje lahko uporablja. 

Za dosego prvega cilja naloge je bila potrebna statistična analiza meritev izmerjenih 

stopal (s pomočjo preskusa dvojic in koeficienta kontingence). Analiza je potekala glede 

na meritve, ki smo jih že imeli in ki smo jih še pridobili med pisanjem te naloge. Pri 

posamezni meritvi z optičnim merilnikom izmerimo dolžino, širino in obseg obeh stopal 

odjemalca. Prvi cilj naloge je bil izračunati, kolikšne so razlike med levimi in desnimi 

stopali posameznih odjemalcev in to prenesti na celotno slovensko populacijo. Za 

obdelavo podatkov je bila potrebna uporaba programa Excel in SPSS. Trenutno je v 

uporabi sedem optičnih merilnikov. Šest je postavljenih v naših prodajalnah, eden pa je 

mobilen. Podatke smo pridobivali v naših trgovinah, kjer so se izvajale meritve. Z 

mobilnim merilnikom se udeležujemo raznih prireditev, kjer v okviru raziskave in 

promocije podjetja izvajamo meritve.  

Glavna naloga merilnikov ni le zbiranje podatkov o dolžini, širini in obsegu stopal 

naših odjemalcev, pač pa tudi svetovanje (prodaja) najprimernejše obutve. Ker je šele 

potrebno odkriti pravo razmerje med velikostjo stopala in notranjim volumnom obutve, 

bo potrebno kar nekaj časa izvajati meritve in testiranja na terenu, da bomo dobili prava 

razmerja za pravilno svetovanje.  
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Raziskovalčeva vloga v raziskovalni nalogi je bila aktivna. To pomeni, da je bil 

tudi raziskovalec sam vključen v raziskovalni proces. V okviru tega procesa smo 

ponudili odjemalcem v izpolnjevanje tudi anketo, ki jih sprašuje, kaj najbolj vpliva na 

njihovo odločitev pri nakupu obutve (cilj št. dva), kakšno je njihovo mnenje o novem 

načinu prodaje in ali bi zaupali računalniku kot svetovalcu pri nakupu obutve (cilj št. 

pet).  

Vzporedno z razvojem svetovalnega programa je potekal tudi razvoj druge 

generacije kupcu prilagojene obutve, kar smo izkoristili tudi za predstavitev novosti in 

poizvedovanje z anketo, če so naši odjemalci pripravljeni čakati nekaj dni več na njim 

prilagojeno obutev in plačati tudi nekaj več za dodatno uslugo. S tem smo dobili 

odgovor na šesti zastavljeni cilj. Tudi te ankete so se izvajale v okviru testiranj 

merilnikov, kjer smo pri izvajanju meritve odjemalcu podrobno razložili ozadje 

projekta. S tem pa smo mu podali vse iztočnice za lažje razumevanje projekta kupcu 

prilagojene obutve in tudi za izpolnjevanje ankete. Ankete niso smele biti predolge, ker 

take odvračajo odjemalce od izpolnjevanj. Vsi vprašalniki so bili sestavljeni tako, da so 

odgovori že podani, vprašana oseba je odgovore samo obkroževala. Sledila sta še 

pregled in analiza pridobljenih podatkov v programu SPSS (t preskus). Pri vsaki anketi 

smo pričakovali med 50 in 70 odgovorjenih vprašalnikov, kar mislimo, da bi zadoščalo 

za osnovno sliko tržišča. 

Za dosego četrtega cilja smo izvedli polstukturirane intervjuje s slovenskimi 

kataloškimi prodajalci. Intervjuje smo izvedli z zastopniki nekaterih ponudnikov 

kataloške prodaje na področju Slovenije (Neckermann, Quelle in Otto) in z odgovorno 

osebo za kataloško prodajo v Alpini. Osnovni cilj intervjujev je bil: 

- ugotoviti, koliko obutve prodajo preko kataloške prodaje,  

- koliko jo dobijo zavrnjene (v zamenjavo ali stalno vračilo) in 

- kateri so najpogostejši razlogi za vračila. 

Poudarek je bil na vprašanju: koliko obutve dobijo vrnjene zaradi nepravilnega 

izbora velikostne številke. Največji problem pri obutvi je ta, da se proizvajalci ne držijo 

standardnih predpisov velikostnih številk, zato velikostna številka 42 ni vedno enako 

dolga. Obutev, ki se prodaja, pa je lahko tudi v različnih širinah. Teh odstopanj pa kupci 

preko kataloga ne poznajo. Cilj prodaje preko optičnega merilnika je prav upoštevanje 

teh različnosti, kar bi moralo imeti za posledico minimalno število reklamacij pri 

prodaji obutve preko interneta. 

1.5 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri izdelavi naloge so se pojavile naslednje resnejše omejitve, ki bi lahko omejile 

rezultate naloge: 

Pri analizi meritev stopal se je najprej pojavilo vprašanje koliko meritev, je 

potrebno izvesti, da iz tega lahko dobimo sliko tipičnega Alpininega odjemalca. Ta 
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podatek smo dobili pri obdelavi podatkov meritev. Ko je skupna slika rezultatov pričela 

postajati konstantna, smo lahko potegnil sklep, da se rezultati ne bodo več bistveno 

spreminjali, tudi če izvedemo še nekaj tisoč dodatnih meritev. Vprašanje pa je bilo, ali 

bomo v času pisanja naloge, že dosegli to število meritev. Natančnost meritev na 

optičnem merilniku je ±1 mm, kar je za merjenje stopal dovolj natančno. Prav tako smo 

predpostavili, da se bo pojavila Gaussova porazdelitev različnosti stopal (največ bo 

minimalnih razlik, nato pa se bo s povečevanjem razlik število oseb zmanjševalo). Pri 

analizi stopal smo se omejili zgolj na odrasle osebe, ki imajo zdravo stopalo. Večina 

obutve, ki jo prodajamo v Alpini, je namreč namenjena temu segmentu odjemalcev.  

Omejitev v okviru objave analize stopal lahko predstavlja tudi zaupnost podatkov. 

Zato je bilo potrebno pridobiti odobritev odgovornega člana vršnega managementa za 

objavo podatkov o različnosti stopal pridobljenih v tej analizi. 

Zadnja omejitev pa je bila izvržba polstrukturiranega intervjuja s predstavniki 

kataloških prodaj v Sloveniji. Ta podjetja zagotovo vodijo analizo, koliko obutve jim 

stranke vrnejo nazaj in s katerim razlogom, vendar je bilo vprašanje, če so zaradi 

medsebojne konkurenčnosti pripravljeni te podatke javno objaviti.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Človeško stopalo 

Pokončna drža človeka in dvonožna (bipedalna) hoja je povzročila velike 

spremembe v razvoju stopal. S pokončno hojo in držo se je za polovico zmanjšala 

podporna površina telesa, ker sta roki prevzeli povsem novo funkcijo. Težišče telesa se 

je  premaknilo mnogo višje in s tem je postalo telo manj stabilno. 

Človeško stopalo je razvilo dve novi lastnosti: 

- stopalo nudi pri hoji stabilno podporo teži telesa ter prevaja silo teže na podlago 

in 

- pri hoji odbija telo od podlage in pri tem elastično korigira in kompenzira sile v 

smeri telo podlaga in obratno. 

Pri hoji po neravni podlagi omogoča stopalo stabilno podporo tako, da zavzame 

obliko pri kateri so v stiku s podlago tri glavne obremenilne točke na podplatu - to so 

petnica, glavica prve in glavica pete stopalnice (Gros 1991).  

Stopalo ima posledično eno najzapletenejših zgradb v človeškem telesu. 

Sestavljeno je iz 26 kosti, 33 sklepov, 19 mišic in 107 vezi (Bird in Reynolds 2002). V 

povprečju predstavljata obe stopali 3,6 % telesne teže (Bunta in Popovič 1984). 

Stopalo presenetljivo hitro raste. Že ob rojstvu doseže 40 % svoje končne dolžine in 

se v prvem letu poveča za 70 %. Prva tri leta lahko stopalo raste tudi po 2 cm na leto, 

kar od staršev zahteva posebno pozornost pri nakupovanju primerne obutve 

(EUROShoE 2002a, 172-173). Končno vrednost doseže kmalu po 12., 13. letu starosti, 

kar je dosti prej kot ostali deli telesa (Brecelj 2008) 

Oblika stopala se nam preko dneva rahlo spreminja. Običajno so zjutraj najmanjša, 

proti večeru pa delno otečejo. Oteklost je odvisna od vrste aktivnosti, ki smo jo izvajali 

preko dneva. Zato strokovnjaki priporočajo nakup obutve v popoldanskih ali večernih 

urah, ko so stopala nekoliko večja (Mori 2008).  

Običajno imajo ženske manjšo Ahilovo tetivo ter ožja in nižja stopala od moških 

(Kraus et al. 2008). Zato ne smejo biti ženska kopita samo pomanjšava od moških, 

ampak morajo biti posebej razvita, glede na anatomsko obliko ženskega stopala.  

Zaradi širše medenice, so ženske bolj nagnjene k pronaciji (zvijanje stopala 

navznoter) zadnjega dela stopal. Raziskava, ki so jo izvedli v okviru projekta 

EUROShoE, je pokazala, da je razmerje v težavah s stopali med moškimi in ženskami, 

1:9 v korist moških. Raziskava je pokazala, da moški kupujejo bolj udobno in bolj 

zdravo obutev. Največjo napako, ki jo delajo ženske je, da kupujejo preozke čevlje. 

Obutev na najširšem predelu noge ne sme biti ožja za več kot 1,2 cm od širine stopala 

(EUROShoE 2002a, 170-171). 
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2.1.1 Glavne kosti stopala 

Človeško telo sestavlja 206 do 207 kosti, od tega jih je vsakem stopalu 26 (Muedra 

in Negri 1990). V ovojnici sklepa med stopalnico in prvo prstnico sta še dve sezamoidni 

kosti (ossa sesamoidea). Sezamoidne kosti so kratke koščice, ki ležijo v nekaterih 

mišičnih kitah in sklepnih ovojnicah zgornjega in spodnjega uda (Bunta in Popovič 

1984). Največja in najbolj znana sezamoidna kost je pogačica.  

Kosti stopala delimo v tri skupine, katerih poimenovanja se lahko precej 

razlikujejo. Eni avtorji jih delijo na zadnjo, srednjo in sprednjo skupino, (Gros 1991) 

drugi pa na nart, stopalo in prste (Muedra in Negri 1990).   

Nartnic (ossa tarsi) je sedem: Na zunanji strani sta petnica (calcaneus) in kocka (os 

cuboideum). Na notranji strani so skočnica (talus), čolniček (os naviculare) in trije klini 

(ossa cuneiformia). Na dva, naprej usmerjena, izrastka petnice se prirašča Ahilova 

tetiva. 

Stopalnic (ossa metatarsalia) je pet in jih od palca proti mezincu označujemo od 1 

do 5. Vsaka ima širšo osnovnico (basis), s katero se stika s katero od nartnic, telo 

(corpus) in glavico (caput), ki tvorijo sklepe s prstnicami. 

Prstnic (phalanges) je štirinajst. Palec je dvočlenski sklep, ostali prsti imajo po tri 

člene. Prstov je pet. V ovojnici sklepa med stopalnico in prvo prstnico ležita dve 

sezamoidni kosti, ki sta zapredeni v vezivu na spodnji strani (plantarni) strani stopala 

(Gros 1991).   

Vse tri skupine kosti dajejo stopalu obliko in formirajo skeletni del stopalnih lokov. 

Slika 2.1 Kosti stopala 

 
Vir: ZRSSS 2008. 
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2.1.2 Sklepi in vezi stopala 

Kosti goleni in stopal so med seboj gibljivo povezani s sklepi (articulatio) in vezmi 

(ligamenta). Vsak sklep ima svojo hrustančno sklepno površino (cartilago articularis) in 

sklepno ovojnico (capsula articularis). 

Gibi med stopalom in golenjo se vršijo v zgornjem skočnem sklepu (articulatio 

talocruralis), kjer se stikajo golenica, mečnica in zgornja sklepna površina skočnice. 

Spodnji skočni sklep se deli na sprednji in zadnji del. V sprednjem delu se dotikajo 

skočnica, petnica in čolniček, v zadnjem delu pa zadnji del skočnice in zadnji del 

petnice. 

Smer giba v zgornjem skočnem sklepu vodita zunanji in notranji gleženj (malleolus 

tibiale, malleous fubulae). Gležnja tvorita klešče oz. vilice v katerih se giblje skočnica. 

Sklepne vezi (ligamenta articulares) so trakasti snopiči iz čvrstega veziva, ki 

omogočajo primeren obseg gibljivosti v fiziološki smeri in ojačujejo sklep. Vezi 

potekajo z ene kosti na drugo preko sklepa. Ločimo dolge vezi med posameznimi 

segmenti stopala in kratke vezi med posameznimi kostmi stopala (Gros 1991). 

2.1.3 Mišice, ožilje in živčevje stopala 

Po funkciji delimo mišice goleni na tri skupine: 

- ekstenzorji stopala, ki dvigujejo stopalo navzgor (dorsifleksija) in ležijo na 

sprednji strani goleni, 

- peroenalna muskultura, se nahajajo na zunanji sprednji strani goleni ob 

ekstendorjih in dvigujejo zunanji rob stopala ter obračajo stopalo navzven in 

- fleksorje stopal, ki upogibajo podplat navzdol in omogočajo hojo po prstih. So 

ločeni od mišičja sprednje grupe z mečnico, golenico in medkostno opno. 

Na samem stopalu imamo kratke mišice stopala, ki jih delimo na: mišice podplata 

(kratki fleksorji prstov), mišice hrbtišča (kratki ekstenzorji prstov) ter na mišice, ki 

primikajo in odmikajo palec in mezinec. 

Najpomembnejši arteriji sta: arterija dirsalis pedis, ki je nadaljevanje arterije tibialis 

anterior z goleni in arteria tibialis posterior, ki poteka iz zadnje lože goleni na podplat, 

kjer se deli v dve arteriji (arterija plantaris medialis in arterija plantaris lateralis). 

Najpomembnejša vena v stopalu je vena safena magna, ki odvaja venozno kri s 

hrbtišča stopala. 

Stopalo je oživčeno s končnimi vejami nervus tibialisa in končnimi vejami nervus 

poroneus komunis, ki so končne veje nervus ishiadikusa (Gros 1991). 

2.1.4 Oblike stopal 

Poznamo tri osnovne oblike stopal: 

- egiptovsko stopalo, pri katerem je najdaljši prst palec in najkrajši mezinec, 

- grško stopalo, pri katerem je najdaljši drugi prst in 

- kvadratasto stopalo, pri katerem so prvi trije ali štirje prsti enako dolgi. 
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Najbolj pogosta oblika je egiptovsko stopalo. Tako obliko stopala ima okrog 50 % 

ljudi, sledi kvadratasto stopalo (28 %). Najredkeje se pojavlja grška oblika stopala. 

Tako obliko stopala ima približno 22 % ljudi (Popovič 2008). 

Slika 2.2 Osnovne oblike stopal 

 
Vir: Gros 1991. 

 

Na sliki 2.2 so predstavljene osnovne oblike stopal. Od leve proti desni si sledijo 

grško, kvadratno in egiptovsko stopalo. 

2.1.5 Stopalni loki 

Stopalni loki so vzdolžni in prečni, ter so grajeni po principu elastičnih svodov. 

Med obremenitvami pri stoji in hoji se elastično deformirajo in s tem absorbirajo 

energijo, ki se prenaša s telesa skozi stopala na podlago in obratno. 

Pri stoji na ravni površini obstajajo tri točke na stopalu (spodnji del petnice, glavica 

prve stopalne kosti spredaj na notranji strani in glavica pete stopalne kosti spredaj na 

zunanji strani), ki so najbolj izpostavljene pritisku. Te tri točke so povezane s tremi loki, 

ki so izbočeni navzgor. Dva loka sta vzdolžna (sagitalna), eden pa je prečni 

(tranzverzalni).  

Notranji vzdolžni lok je najdaljši in najmočnejši. Najvišjo točko doseže v višini 

čolničaste kosti (15 do 18 mm od podlage) in poteka od grče na petnici do baze prve 

stopalne kosti. Zunanji vzdolžni lok je komaj opazen. Poteka od petnice do glavice pete 

stopalne kosti in je visok od 3 do 5 mm. Za sprednji lok pa številni ortopedi menijo, da 

sploh ne obstaja. To je lok ki spaja glavici prve in pete stopalne kosti in je najkrajši in 

najnižji (Gros 1991). 

Ena najpogostejših okvar stopala je prav plosko stopalo. Pri ploskem stopalu nožni 

obok, ki ga sestavljajo loki, popusti tako, da podplat z vso površino leži na tleh. Samo 

plosko stopalo ni boleče, bolečina nastane pozneje zaradi degeneracije sklepov, ker ni 

naravnega blaženja sil pri hoji. Plosko stopalo se zelo pogosto pojavlja pri otrocih, 
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vendar ta okvara običajno izgine sama od sebe, brez posebnega zdravljenja z 

ortopedskimi vložki. Najboljše »zdravilo« je največkrat bosa hoja po neravni podlagi 

(npr. pesku), le redko je potreben operativen poseg (Popovič 2008). Raziskave 

ortopedov kažejo, da ima plosko stopalo 13,2 % otrok, ki so nosili zaprto obutev in 

samo 2,8 % bosih otrok (Mori 2008).  

Pomembnost bosonoge hoje le še bolj poudari podatek, da po podatkih ameriške 

podiatrične organizacije, kar 85 % američanov vsaj enkrat v življenju išče zdravniško 

pomoč zaradi težav s stopali. V državah kjer v večini hodijo bosonogi (določeni predeli 

Afrike in Indije), je ta odstotek manjši od 10 % (Langer 2007). Iz zgoraj napisanega 

lahko sklepamo, da je obutev najpogostejši razlog za vse težave, ki jih ima človek s 

stopali. 

2.2 Obutev 

2.2.1 Namen obutve 

V pričetku je bil osnovni namen obutve zaščita stopala pred mehanskimi in 

termičnimi vplivi. Pozneje pa se je obutev pričela ločevati glede na področja delovanja 

uporabnika. Tako imamo sedaj skoraj za vsak namen temu prilagojeno obutev. Na 

grobo bi lahko delili obutev na zimsko in letno. Zimska je običajno višja (gležnarji, 

škornji), narejena iz nepremočljivih in toplejših materialov. Poletna obutev pa je nižja, 

iz lažjih materialov, večkrat tudi odprta, da omogoča boljše dihanje in hlajenje stopala.  

Glede na način uporabe pa imamo nešteto možnosti. Za hribolazca so primerni 

visoki, usnjeni in mehki planinski čevlji, ki dajejo dober oprijem okrog gležnja in s 

podplatom, ki ima dober oprijem na travi, skali, koreninah, v suhem in mokrem 

vremenu … Za smučarja je primeren trd smučarski čevelj iz umetnih poliuretanskih 

mas, ki mu omogoča stabilnost med zavijanjem s smučmi. Tekač mora imeti peto rahlo 

dvignjeno, da se zmanjša obremenitev Ahilove tetive. V predelu prstov pa mora imeti 

več prostora. Obutev za tenis mora imeti stranske ojačitve, ki preprečujejo zvin gležnja 

med drsenjem in raven podplat … 

2.2.2 Izdelava obutve skozi čas 

Verjetno ne bomo nikoli izvedeli, kdaj se je pričela uporabljati obutev in kako je le-

ta v začetku izgledala. Čevljarji in zgodovinarji navajajo možnost, da so bili prvi čevlji 

v obliki mošnje ali ovoja iz kože ali krzna, le te pa so si povezovali z nekakšnimi 

jermenčki. V toplejših krajih pa so si zavarovali noge s podplati iz palmovega listja, 

trave ali drugega priročnega materiala. Trenutno je najstarejša znana obutev iz obdobja 

okrog 10.000 let pred našim štetjem. To je obutev, ki so jo našli na jamskih poslikavah 

v jamah v Španiji in južni Franciji. Med orodji, ki so jih odkrili v jamah jamskih ljudi, 

je bilo tudi nekaj takih, ki so jih verjetno uporabljali za strganje kož, kar kaže, da je tudi 

umetnost strojenja kož precej stara. V straoegipčanskih grobovih (med 6 in 7 tisoč let 
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nazaj) so bile odkrite tudi slike, ki predstavljajo različne stopnje obdelave kož in 

izdelave obutve. V hladnejših deželah se je izdelovalo mokasine, v toplejših pa je bila 

pogostejša uporaba sandal. Dejstvo pa je, da so ljudje dolga leta hodili bosi, obutev pa 

so le prenašali s sabo. Uporabili so jo samo, kadar je to bilo potrebno (Sapato site 2008). 

Najstarejša še ohranjena obutev izvira iz jame Fort Rock v Oregonu, kjer so odkrili 

sandale, ki bi lahko izvirali izpred 9.000 let. V jami Arnold Research (Missouri), pa so 

našli večjo količino sandalov in natikačev iz obdobja približno 6.000 let pred našim 

štetjem. 

Najstarejša odkrita obutev na evropskih tleh je bila najdena v Alpah. Našli so jo na 

lovcu, ki je zmrznil v Alpah. Najdba naj bi bila stara okrog 5.000 let (Carlson 2008). 

Rimljani so izdelovali čevlje za različna spola in družbeni status. Senatorji so nosili 

zaprte sandale (bele ali črne, rdeča barva je bila rezervirana za imperatorja), vojaki so 

nosili koturne (cokle) do kolen, žene patricijev pa ozke in elegantne sandale v zlati 

barvi. Do tega časa je imel vodilno vlogo pri obutvi moški. Z obutvijo se je dokazovalo, 

kdo je več vreden. Šele v času Rimljanov se prične počasi kazati modna usmerjenost. 

Tukaj pa primat počasi vzamejo ženske (Obrazi 2008). 

Prvi čevljarji-obrtniki so se pojavili v 11. stoletju. Ker so izdelovali čevlje za levo 

in desno nogo na isto kopito, so razliko med levo in desno nogo nadomestili tako, da so 

podaljšali konico čevlja. Kdaj so se pojavili prvi levi in desni čevlji, si zgodovinarji niso 

povsem enotni. Nekateri viri omenjajo, da so prvi tako izdelano obutev izdelovali 

Rimljani (Obrazi 2008), Gros pa v svoji raziskovalni nalogi omenja 13. stoletje. (Gros 

1990). Do točnih podatkov bo zelo težko priti, kajti zgodovinarji najdejo le redke 

primere obutve, ki bi izvirali izpred 13. stoletja. So pa zato zanesljivi podatki, da so vsaj 

v 13. stoletju že izdelovali leve in desne čevlje. Za izdelavo so imeli tudi levo in desno 

kopito. 

Med 12. in 14. stoletjem so bile modne zelo dolge konice, katerih dolžino je vedno 

natančno določala državna in deželna oblast. Tako je npr. kralj Edward IV. omejil 

konice na zgolj 5 cm dolžine, vendar so se že v obdobju vladanja njegovega naslednika 

Richarda II. pojavile konice, ki so merile v dolžno več kot 45 cm. V pričetku so bile 

take konice privilegij moških, kasneje pa so jih lahko nosile tudi ženske. Predvsem pa je 

bilo vedno natančno predpisano, kako dolge konice lahko nosi določen družbeni sloj 

(Obrazi 2008).   

V 15. stoletju obutev postane krajša in spredaj zelo široka (medvedja šapa). 

Pojavijo se tudi prvi ročno prišiti podplati. V drugi polovici 16. stoletja nastopi 

revolucionarna novost. Obutev postane bolj enostavna, ožja, bolj elegantna in pojavijo 

se prve pete, ki so med ženskami pravi hit in so v določenih obdobjih dosegale 

nenormalne višine (celo do 40 cm). Visoke pete so bile predvsem popularne pri narodih, 

ki so bili nižje telesne rasti (Italijani, Francozi). Pri moških pa so v tem času bolj 

popularni škornji (Gros 1990). 
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Iz leta 1642 prihaja tudi prvi podatek o množični proizvodnji obutve. Tega leta je 

Thomas Pendleton oskrbel angleško vojsko z 4.000 pari nizke obutve in 600 pari 

škornjev. Od tedaj je vojska zelo pomemben odjemalec obutve, kot del obvezne opreme 

vojaka (Sapato site 2008).  

Slika 2.3 Čevljarska delavnica in trgovina v 16. stoletju 

 
Vir: Brunello 1991. 

 

V 19. stoletju se dokončno izdelava obutve prenese iz rokodelskih delavnic v 

tovarne, kjer izdelujejo veliko različnih modelov in različnih oblik. Leta 1859 so izumili 

stroj za šivanje podplatov, 1862 pa prvi stroj za šivanje zgornjega usnja. Razen v času 

velikih kriz in vojn ima moda vse bolj pomembno vlogo pri izdelavi obutve (Gros 

1990).  

V zadnjem času pa se z velikim tehnološkim razvojem pojavlja vse več 

nadomestnih umetnih materialov, ki s svojimi lastnostmi vse bolj nadomeščajo naravno 

usnje. 
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2.2.3 Čevljarsko kopito 

Čevljarsko kopito je osnovno orodje za izdelavo obutve. Je enostavni posnetek 

človeškega stopala in enostavno orodje pri izdelavi obutve. Imeti mora naslednje 

lastnosti: 

- da se obutev izdelana na njemu prilega stopalu, 

- da odgovarja namenu uporabe in  

- da je oblikovano po zahtevah anatomije in mode (Gros 1987b). 

Od oblike kopita je odvisna tudi končna oblika obutve, zato kopita, ki niso izdelana 

po zahtevah anatomije stopala, lahko povzročijo hude okvare stopal. 

V pričetku so bila vsa kopita iz lesa. Izdelovalo se jih je ročno z žaganjem, 

sekanjem, rašpljanjem, brušenjem … Ta kopita so bila le površna kopija človeškega 

stopala. Šele v 18. stoletju so kopita dobila bolj anatomsko obliko, podobno stopalu. Pri 

ročni izdelavi je bila pogosto problem ponovljivost, tako da so se pogosto tudi kopita 

enakih velikosti razlikovala med sabo. Sredi 19. stoletja v Nemčiji razvijejo prvo 

stružnico za izdelavo kopit. Tukaj je bila ponovljivost že precej izboljšana, še vedno pa 

je problem gradiranje kopit (izdelava v različnih velikostnih številkah). Zelo pogosto so 

imeli čevljarji le nekaj različnih velikostnih številk kopit, vmesne pa so dobili tako, da 

so prilepili razne naložke na že obstoječe kopito in s tem podaljšali dolžino in/ali 

povečali obseg. Novejši CNC stroji omogočajo natančno, ponovljivo, hitrejše in cenejše 

serijsko izdelovanje kopit (Gros 1990).  

Kopita so lahko izdelana iz lesa, plastične mase ali kovine. Lesena kopita se največ 

izdelujejo iz bukve ali gabra in se lahko uporabljajo za vse vrste izdelave obutve, razen 

za direktno brizgano obutev. Največja prednost lesenih kopit je lahkost, slabost pa 

neobstojnost dimenzij pri vplivu vlage in temperature. Za plastična kopita se največ 

uporablja polietilen. Taka kopita se lahko uporabljajo za vse vrste izdelav obutve. 

Njihove prednosti so dobra odpornost na tlak, vlago in obrabo, nizka cena in dobra 

drsnost pri izkopitenju, ker so rahlo mastna. Kovinska kopita so izdelana iz aluminija in 

se uporabljajo za direktno brizgano obutev. So lahko izdelana zelo natančno, imajo zelo 

dobre mehanske lastnosti in so zelo obstojna. Slabosti pa sta predvsem velika teža in 

visoka cena (Gros 1990). 

Izdelava lesenih in plastičnih kopit lahko poteka na dva različna načina. Obakrat je 

osnova za kopito surovec. To je lahko lesen čok ali pa odbrizgan plastični kos, ki samo 

na grobo spominja na kopito.  

Pri starejšem načinu se surovec vpne v stružnico spredaj in zadaj in se najprej na 

grobo obdela na stružnici. Nato se ga prežaga na pol in se mu vstavi mehanizen, s 

katerim se kopito lahko prelomi. S prelomom se mu obseg zmanjša, kar omogoča 

izkopitenje gotovega čevlja. Sledi fino rezkanje in po njem se kopito izpne iz stružnice. 

Na koncu se mu ročno odbrusi peto in konico, kjer sta ostala dva čepa s katerima je bilo 
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vpeto v stružnico. Na koncu se kopitu še doda tulka, se ga okuje, spolira in žigosa. Pri 

tej vrsti izdelave obstaja precejšnja možnost napake pri ročnem brušenju pete in konice.  

Pri novejšem načinu izdelave pa najprej izvrtamo tulko in to je izhodišče izdelave. 

V tulko se vpne kopito v stružnico in sledi obdelava po enakem postopku. Prednost je 

ta, da ni ročnega brušenja, kar pomeni večjo točnost izdelave, slabost pa je počasnejša 

izdelava in trenutno še zelo visoka cena. 

Po obliki ločimo več vrst različnih oblik kopit (Herkules, Kalifornija, cela …). 

Lesena kopita so najpogosteje cela (brez mehanizma za prelom) in z zatičem (kopito je 

prežagano na nartu, odžagan kos pa se pritrdi s posebnim zatičem). Plastična kopita pa 

so najpogosteje izdelane v Herkules in Kalifornija izvedbi. Velikih razlik med 

izvedbama ni (namen in način uporabe sta enaka). Običajno pa je odločitev 

posameznega podjetja, katero izvedbo bo uporabljalo. 

Slika 2.4 Čevljarsko kopito 

 
 

 
Vir: Olmar 2008.  

2.2.4 Svetovni trg proizvodnje in prodaje obutve (kratek pregled) 

V svetovni obutveni industriji se v zadnjih 20. letih dogajajo velike spremembe. 

Ker je čevljarstvo delovno intenzivna panoga, so različni ekonomski pritiski povzročili 

veliko selitev proizvodnje v dežele z nizkimi stroški dela. V tabeli 3.1 so prikazani 

stroški dela v ameriških dolarjih za eno delovno uro. Podatki so za leto 2007. 
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V letu 2003 se je izdelalo in prodalo skoraj 17.000 milijonov parov usnjene obutve. 

Povprečna rast proizvodnje in prodaje med leti 1993 in 2003 pa je bila 3,34 % letno. 

Največja rast je bila v deželah z naglim tehnološkim razvojem (predvsem Azija in 

vzhodna Evropa), najmanjšo rast pa so zabeležili na že razvitih trgih (zahodna Evropa in 

severna Amerika) (Boer in Dullio 2007, 10). Tako se je v letu 2003 več kot 75 % obutve 

proizvedlo na daljnem vzhodu, od tega samo na Kitajskem več kot 55 %, (Perkins 2004, 

10-13) prav toliko obutve pa se letno proda na azijskem tržišču, ki velja za največje 

tržišče obutve na svetu. (Boer in Dullio 2007, 10). 

Tabela 2.1 Primerjava stroškov dela v obutveni industriji (podatki za leto 2007) 

Država Stroški dela/uro 

v USD 

Indija 0,43 

Vietnam 0,46 

Indonezija 0,67 

Kitajska 0,70 

Tajska 0,92 

Filipini 1,15 

Brazilija 2,98 

Italija 13,16 

Japonska 21,95 

Vir: Worswick 2007. 
 

Zanimivo pa je to, da se proda najmanj parov obutve na prebivalca prav tam, kjer jo 

proizvedejo največ. Iz tabele 3.2 je lepo razvidno, da višji ko je standard v določeni 

državi, več parov letno v povprečju kupijo njihovi prebivalci.  

Tabela 2.2 Prodaja obutve po osebi v različnih državah (podatki za leto 2002) 

Država Potrošnja (v 

milijon parih) 

Prebivalci (v 

milijonih) 

Parov na osebo 

(letno) 

ZDA 1.939   290 6,68 

Japonska    585   127 4,60 

EU (15) 1.666   380 4,38 

Brazilija    483   182 2,68 

Tajska    144     64 2,25 

Mehika    180   104 1,72 

Kitajska 2.205 1.286 1,71 

Indija 1.687 1.049 1,61 

Indonezija    350   234 1,49 
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Vir: World footwear 2004. 

 

Po podatkih s katerimi razpolagamo v Alpini, v povprečju vsak Slovenec kupi 

dobre 3 pare obutve na leto, kar nas uvršča v zlato sredino odjemalcev. 

Zanimivi so tudi rezultati raziskave, ki so jo izvedli v Združenih državah Amerike, 

kjer so ugotovili, da ima 20 parov obutve ali več v omari kar 61 % američank srednjega 

razreda in kar 93 % američank višjega razreda (Mužič 2008, 16-19). 

Kako bliskovito se spreminja proizvodnja obutve po posameznih državah najlepše  

pokaže tabela 3.3: 

Tabela 2.3 Proizvodnja usnjene obutve po državah (v miljonih parih) 

Država Leto 1984 Leto 1992 Leto 2001 

Brazilija 214 156   250 

Mehika 123 127   255 

Kitajska 375 650 1.950 

Indija 140 187   175 

Tajska   14   56     66 

ZDA 227 164     70 

EU (15) 854 723   648 

bivša Sovjetska 

zveza 

784 520   128 

Vir: FAO 2008. 

 

Sicer so podatki v tabeli stari že kar nekaj let, vendar lepo prikazujejo trend 

umikanja proizvodnje obutve iz razvitih dežel v dežele v razvoju. Samo na Kitajskem se 

je med leti 1984 in 2001 proizvodnja obutve povečala za več kot 5 krat. Stanje v tabeli 

je samo začetek trenda. Po zadnjih podatkih so na kitajskem leta 2005 proizvedli več 

kot 9.000 milijonov parov obutve, kar je skoraj 25 krat več kot leta 1984, od tega so jih 

7.000 milijonov parov izvozili (Wornswick 2007, 23-29). 

Poseben fenomen je bivša Sovjetska zveza. Tam je količina proizvedene obutve 

drastično padla. Za leto 2001 je upoštevan seštevek proizvedenih parov v novonastalih 

republikah na ozemlju bivše Sovjetske zveze. Za primerjavo – v bivši Jugoslaviji smo 

leta 1990 izdelali okrog 100 milijonov parov obutve. V Sloveniji smo leta 2006 

proizvedli dobre 3 milijone parov (Statistični urad RS 2008).   

Za evropsko obutveno industrijo so na voljo podatki iz leta 2005, ko je 27.125 

podjetij iz obutvene panoge zaposlovalo le še 404.500 ljudi. Proizvodnja obutve pa se je 

v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 zmanjšala za 6,2 odstotka. Izvoz iz Evrope se je 

malce zmanjšal, uvoz pa se je povečal za skoraj četrtino (Grgič 2008). 
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2.3 Označevanje obutve 

Za lažjo odločitev pri nakupu obutve so čevljarji uvedli velikostne številke s 

katerimi označujemo dolžino in širino obutve. Povsem normalno je, da ima v prodajalni 

vsak čevelj svojo dolžinsko številko, bolj poredko pa srečamo tudi širinsko številko. 

Prvi, ki naj bi poskušal standardizirati velikostno označevanje obutve, je bil 

angleški kralj Edward I (1272-1307) (Sapato site 2008). 

2.3.1 Označevanje dolžine 

Po svetu obstaja več vrst označevanja velikosti obutve. Kljub temu, da obstajajo 

določena pravila o pretvorbah iz enega sistema v drugega, same pretvorbe niso dovolj 

zanesljive, zaradi nekoordinirane vpeljave in izvajanja posameznih sistemov. Do razlik 

pogosto prihaja že znotraj posameznega podjetja. Tako so v raziskavi švedskega društva 

invalidov izmerili dolžino petih modelov treh različnih ortopedskih proizvajalcev. Vsi 

proizvajalci so obutev na trgu ponujali pod velikostno številko 43. Razlika med 

najkrajšim in najdaljšim modelom je bila celo 16 mm (Andersson 2004). Drugi primer 

nekoordinacije pretvarjanja se vidi na spletni strani »Klub Superge«, kjer preko spleta 

prodajajo športno obutev in tekstil svetovno znanih proizvajalcev. Tukaj ima vsak 

proizvajalec obutve pod rubriko »Katero številko naj izberem« svojo pretvorbo 

velikostnih številk (Superge.si 2008a). 

Pomembno je vedeti tudi razliko med dolžino noge in velikostno številko obutve. 

Običajno je obutev 12-15 mm daljša od dolžine noge. Ta dodatek se dodaja spredaj v 

predel prstov, da imajo prsti nekaj dodatnega prostora. Dolžina dodatka se lahko zelo 

spreminja, odvisno od oblike obutve (največji dodatek pri obutvi s špičasto konico). 

V obutveni industriji poznamo naslednje različne načine označevanja dolžin: 

- Metrična ali centimeterska mera - začenja se od ničle naprej, kopita se označuje 

v cm, najmanjša merska enota je 5 mm. 

- Francoska mera (ang. Paris point system, the continental system) je po svetu 

najbolj razširjena. Začenja se od ničle naprej, razmik med dvema velikostnima 

številkama je 6,66 mm. Obstajata dve teoriji zakaj 6,66 mm. Po prvi je to dve 

tretjini milimetra, po drugi, pa je to dolžina enega francoskega šiva. Tako 

označevanje se uporablja na Kitajskem in po celi Evropi (Wikipedija 2008), 

razen na britanskem otočju. 

- Na Britanskem otočju pa uporabljajo angleško mero - dolžina kopit se označuje 

v angleških stopnjah (npr. 4, 4 
1/2, 5 …). Osnova je angleški palec. Razlika med 

dvema celima številkama je 8,466 mm, razlika med polovično in celo pa je pol 

manjša. Ničla se prične pri 4. angleških palcih (10,156 cm) in se konča pri 13. 

stopinjah (to so otroške številke). Od tu naprej se zopet označujejo številke od 

ena naprej za moško in žensko obutev. 
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- Ameriška mera - ima isto mersko enoto kot angleška. Razlika je v tem, da se 

ničla za najmanjšo številko prične s 3 11/12 angleškega palca. Med ameriško in 

angleško mero je pri vsaki številki razlika 2,116 mm (1/12 angleškega palca). 

- Brannock mera - je še ena ameriška mera. Ničla za najmanjšo mero se prične še 

12,669 mm (1 ½ angleške stopnje) prej kot pri ameriški meri. 

- Mondopoint – je najnovejši sistem označevanja obutve. Za razliko od drugih 

sistemov, kjer se označuje velikost kopita, se pri mondopointu označuje velikost 

stopala. Torej, oznaka dolžine obutve odgovarja dolžino stopala. Začenja se od 

ničle naprej in se stopnjuje po 5 mm na številko (270-100, 275-110,             

280-100 …). Pri tej meri se poleg dolžine vedno zapiše tudi širina stopala (obe 

meri se piše v milimetrih). Mondopoint je bil ustvarjen z namenom poenotenja 

vseh različnih načinov označevanja, vendar se ni uveljavil, iz povsem 

preprostega razloga, ker se označuje v metričnem merskem sistemu, ki pa ga v 

Angliji in Združenih državah Amerike ne uporabljajo. Zato jim je bil ta sistem 

označevanja tuj in ga niso sprejeli. Mondopoint sistem vodi mednarodna 

organizacija za sistemizacijo (ISO 9407:1991). 

Vsi opisani sistemi se uporabljajo tudi v Sloveniji. Označevanje je odvisno od 

zahtev naročnika obutve. Za domači trg se najpogosteje uporabljata francoska in 

angleška mera. Zelo pogosto se na embalažo obutve označi kar v večih sistemih. S tem 

poskušamo zadovoljiti kar najširši krog odjemalcev (Gros 1987a).  

Poleg zgoraj naštetih sistemov za označevanje dolžine obutve obstajajo tudi drugi 

sistemi, ki pa so v Evropi dokaj neznani. Svoj sistem označevanja imajo med drugim še: 

Mehika, Japonska, Rusija in Ukrajina, Južna Koreja … 

Tabela 2.4 Primer pretvorbe med različnimi sistemi za označevanje dolžine obutve 

USA UK EUR JPN 

7 6 39 25 

7,5 6,5 40 25,5 

8 7 40,5 26 

8,5 7,5 41 26,5 

9 8 42 27 

9,5 8,5 42,5 27,5 

10 9 43 28 

10,5 9,5 44 28,5 

11 10 44,5 29 

11,5 10,5 45 29,5 

12 11 46 30 

Vir: Superge.si 2008b. 
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2.3.2 Označevanje širine 

Pravilna širina je poleg pravilne dolžine najpomembnejša zahteva pri izbiri obutve. 

Pri izdelavi obutve po meri, širina ni problem, ker čevljar izmeri stopalo in izmeri 

prilagodi kopito. Problemi se pojavijo pri serijski izdelavi obutve za neznane kupce. 

Tukaj je lahko napačna izbira širine modela razlog za slabo prodajo kolekcije. Za mero 

širine stopala se običajno vzame metatarzalni obseg člena (imenujemo ga tudi 

anatomski obseg člena, anatomska širina stopala ali tehnični obseg kopita). Meri se 

obseg okrog najširših točk člena (okrog prve in pete metatarzalne kosti). Na teh točkah 

se na kopitu naredijo kontrolne točke za kontrolno merjenje širin. 

Medtem ko se na embalažo vedno označi dolžino, se širina označi le redko. 

Običajno le takrat, ko želimo izrecno opozoriti na širino (najpogosteje, ko je obutev 

izdelana v nestandardni širini). 

Prav tako kot pri označevanju dolžine, ni enotnega označevanja tudi pri 

označevanju širine. Širine se označuje s črkami ali številkami. S številkami označujemo 

kadar uporabljamo metrični ali francoski način označevanja dolžin (npr. 42/6, 43/7,   

44/5 …), medtem ko se s črkami označuje pri sistemih, ki bazirajo na colskem sistemu 

merskih enot (npr. 4/E, 51/2/H, 8/F …). Mondopoint sistem ne predpisuje merjenje 

obsega člena, ampak predpisuje merjenje širine stopala (npr. 250-100). 

 Razvrščanje stopal po različnih širinah je zelo neusklajeno. V osnovi se med sabo 

loči že razvrščanje, ki se uporablja v ZDA, v Evropi in Aziji. Eden od osnovnih 

razlogov za vse te razlike so različnost stopal med celinami. Na splošno velja, da imajo 

najširša stopala Azijci, ožja imamo Evropejci, najožja pa imajo na ameriški celini 

(Wikipedija 2008). Raziskave so pokazale, da ima vsaka generacija odjemalcev 

malenkost širša stopala (Bata Industrials 2008). Pogosto pa imajo veliki proizvajalci 

kopit ali obutve kar svoj sistem označevanja, ki se pogosto uveljavi tudi v širšem 

okolju. Eden takih je nemški proizvajalec kopit Fagus (tabela 4.2). 

 Medtem ko se označevanje dolžine stopala lahko uporablja samostojno, se 

označevanje širine stopala skoraj vedno uporablja skupaj z dolžino. Pri označevanju 

prva številka pomeni dolžino, druga pa širino.  

Običajno stopala razvrščamo med ozka (šibka), srednja in široka (močna). 

Izjemoma tudi med zelo ozka in zelo široka. Oznake širin so premosorazmerne širini. 

Ozka stopala imajo običajno oznako 3, 4 ali C, D, medtem ko imajo široka oznako 7, 8 

ali G, H. Najpogosteje imajo v trgovinah obutev srednje širine, ki ustreza največji 

populaciji odjemalcev. Odjemalci z zelo širokimi stopali zelo pogosto korigirajo 

preozko obutev na tak način, da kupijo za številko ali dve daljšo obutev, kot bi jo 

normalno (Gros 1987a). 



Teoretična izhodišča 

21 

Tabela 2.5 Tabela različnih širin pri označevanju obutve  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.9 27.4 27.9
47 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5
46 23.1 23.6 24.1 24.6 25.1 25.6 26.1 26.6 27.1
45 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25.2 25.7 26.2 26.7
44 22.3 22.8 23.3 23.8 24.3 24.8 25.3 25.8 26.3
43 21.9 22.4 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9
42 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
41 21.1 21.6 22.1 22.6 23.1 23.6 24.1 24.6 25.1
40 20.7 21.2 21.7 22.2 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7
39 20.3 20.8 21.3 21.8 22.3 22.8 23.3 23.8 24.3
38 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 22.9 23.4 23.9
37 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
36 19.1 19.6 20.1 20.6 21.1 21.6 22.1 22.6 23.1
35 18.7 19.2 19.7 20.2 20.7 21.2 21.7 22.2 22.7
34 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3 20.8 21.3 21.8 22.3
33 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9
32 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5
31 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.6 20.1 20.6 21.1
30 16.7 17.2 17.7 18.2 18.7 19.2 19.7 20.2 20.7
29 16.3 16.8 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3
28 15.9 16.4 16.9 17.4 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9
27 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
26 15.1 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1
25 14.7 15.2 15.7 16.2 16.7 17.2 17.7 18.2 18.7
24 14.3 14.8 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3 17.8 18.3
23 13.9 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.9
22 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5
21 13.1 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.1
20 12.7 13.2 13.7 14.2 14.7 15.2 15.7 16.2 16.7
19 12.3 12.8 13.3 13.8 14.3 14.8 15.3 15.8 16.3
18 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.4 14.9 15.4 15.9
17 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5
16 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 14.6 15.1

TABELA ŠIRIN ŠT. 112
Velikostna 

številka
                              Širina / obseg v centimetrih

Vir: Fagus 1990. 

 

2.4 Merjenje stopal 

Merjenje stopal se izvaja za več različnih namenov. Najpogosteje se izmerijo, da 

pridobimo ustrezne informacije o odjemalčevih stopalih. Na osnovi meritve lahko 

izdelamo prilagojeno kopito, izberemo ustrezno kopito iz svojega arhiva ali prilagodimo 

obutev. 

Pri množični proizvodnji obutve proizvajalci stremijo k temu, da bi dobili obliko 

stopala, ki bi pokrila kar največjo populacijo njihovih odjemalcev. S tem bi lahko 

proizvedli obutev, ki bi ustrezala večini odjemalcev. Posledično to pomeni, da bi lahko 

z najmanjšimi stroški razvoja kopit zadovoljili najširši krog odjemalcev.  
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Za popolno izmero stopala potrebujemo 33 različnih meritev, (Gros 1991) vendar le 

redko izmerimo prav vse. Za običajno obrtniško individualno prilagojeno obutev se 

običajno zadošča okrog 20 različnih meritev. Najpogostejše meritve za izdelavo obutve 

po meri so: 

- obris stopala, horizontalni obris stopala pod pravim kotom, 

- odtis stopala, ki pokaže razporeditev teže, 

- stranske mere stopala kot so višina velikega palca, višina člena in narta, 

- dolžina, 

- širina in 

- mere obsegov (obsegi člena, narta, petnice in gležnja) (Bonham et al. 1976, 44-

55). 

Pri serijski izdelavi obutve se ne prilagajamo vsakemu odjemalcu posebej, ampak 

poskušamo na osnovi najosnovnejših meritev stopala izbrati obutev, ki bo odjemalcu 

najbolj ustrezala. V tem primeru najpogosteje merimo le tri najpomembnejše mere in to 

so: dolžina, širina stopala v členu in obseg okrog člena. 

2.4.1 Merjenje stopal v preteklosti 

Pred razvojem sodobnih tehnologij merjenja, so se kopitarji in čevljarji morali 

zanašati na starejše mehanske metode merjenja. Osnovna orodja pri izvajanju meritev so 

bila: 

- neraztegljiv in upogljiv čevljarski meter za merjenje obsegov, 

- višinomer, 

- kljunasto merilo, 

- trikotnik, 

- kotomer, 

- držalo svinčnika, ki nam omogoča zarisovanje obrisa pravokotno na podlago in 

- pantograf. 

Obsege stopala se meri stoje. Obe nogi morata biti enakomerno obremenjeni. V 

kolikor merimo stopalo brez nogavice, moramo pri izmeri upoštevati še debelino 

nogavic, glede na obutev katero bomo izdelovali. Pri izdelavi kopita je potrebno 

upoštevati tudi debelino vložka (steljke), ki jo bomo vstavili v gotovo obutev. 

Med starejše načine metod merjenja stopal, spada tudi merjenje s pomočjo 

mavčnega odlitka in s pomočjo tuša za žige. Z mavčnim odlitkom lahko pridobimo zelo 

natančne podatke, vendar je zaradi zamudnosti, za večje količine meritev, dokaj 

nepraktična. Ta metoda je zelo primerna za osebe z deformacijo stopala, saj se v odlitku 

poznajo vse višine lokov stopala. Metoda z tušem za žige pa je bolj preprosta, vendar 

ima to slabost, da daje le dvodimenzionalne podatke. Za podlago se uporablja mehka 

gumijasta blazina, ki jo predhodno premažemo s tušem za žige. Na blazino položimo 

bel list papirja, na katerega stopi oseba, ki ji odvzemamo odtis in obris stopala. Na drugi 
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strani papirja nastane odtis stopala v različnih barvnih odtenkih. Kjer je bil pritisk večji, 

je tudi odtis bolj temen. Istočasno se opravi tudi obris stopala pravokotno na podlago. 

Slika 2.5 Primer zelo preprostega ročnega merilnika stopal 

 

 
Vir: Bonham et al. 1976, 53. 

 

Še vedno pa se zelo pogosto uporabljajo silno preproste merilne pripravice za 

merjenje dolžine, širine in obsegov stopala. V bistvu je to samo deščica z izhodiščno 

točko, kamor naslonimo peto. Pri prstih in na strani pa so pomične letvice. Ko stopimo 

v pripravo, moramo položiti stopalo v izhodiščno točko, nato pa samo primaknemo 

letvici, da se dotakneta roba stopala in odčitamo dolžino in širino. Večina ima tudi trak 

za merjenje obsega stopala. Trak zategnemo tako, da na mestu kjer želimo izmeriti 

obseg, narahlo objame stopalo in odčitamo željen obseg. Skoraj vsako podjetje je imelo 

ali že ima kakšno tako pripravo, saj je njihova izdelava, zaradi preprostosti, silno 

enostavna. Glede na enote, ki jih določen proizvajalec uporablja za merjenje dolžine in 

širine, se tudi prilagajajo merske enote teh priprav. 

Zaradi visokih cen novejših pripomočkov za merjenje stopala, mnogo čevljarjev še 

vedno uporablja stare, zgoraj opisane pripomočke, naprave in metode merjenja. 

2.4.2 Merjenje stopal danes 

Z razvojem računalništva in tehnologije so se pojavile nove možnosti merjenja 

stopal. Stare mehanske metode so zamenjale nove, ki merijo brez dotika. Prvi merilniki 

so bili dokaj počasni, nenatančni in zelo dragi. Visoko ceno je določal tudi trg, na 

katerem ni bilo dovolj konkurence in je zato dopuščal visoke cene za razmeroma 

povprečne rezultate. S časom je konkurenca vse bolj naraščala, posledično pa se je 

zniževala cena merilnikov in povečevala kvaliteta meritev. Namesto pojma optični 

merilnik teles se med strokovnjaki bolj pogosto uporablja pojem »tridimenzionalno 

merjenje oblike teles«, ali tudi tuji izraz »scanner«.  
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2.4.3 Metode merjenja oblike teles 

V osnovi lahko delimo metode za merjenje teles na dotične in brezdotične. (Curless 

1997). Dotične metode so tiste, kjer je med merilnikom in merjencem potreben 

mehanski dotik. Te metode se naprej lahko delijo še na porušne in neporušne. Med 

neporušne uvrščamo razne merilne roke in koordinatne merilne stroje. V obeh primerih 

se z drobno merilno iglico dotikamo telesa, nakar merilni sistem zazna koordinate 

merjene točke. Med porušne uvrščamo razrez merjenca z namenom, da ugotovimo 

notranjo strukturo, ki je sicer dotično ne bi mogli doseči. 

Brezdotične metode imajo veliko prednosti pred dotičnimi. Naj omenimo le dve 

najpomembnejši: 

- merimo lahko telesa, ki se ob dotiku lahko močno deformirajo in 

- merimo lahko v neprijaznem okolju (povečano sevanje, zvišana tempreratura, 

nevarni plini …). 

Brezdotične metode se naprej delijo na odbojne (npr. radarski žarki, ultrazvok) in 

presevne. Pri odbojnih se zaznava energijo, ki se odbija od merjenega telesa, pri 

presevnih pa energijo, ki preseva merjeno telo.  

Najpogostejše odbojne oz. reflektivne metode merjenja so optične metode za 

merjenje teles. Optične metode so vse tiste, pri katerih merimo obliko na osnovi 

svetlobe, ki se odbije z merjenega telesa. V primeru uporabe okoliške svetlobe za 

osvetljevanje teles, govorimo o pasivnih metodah. V primeru, da je merjeno telo 

osvetljeno z na nek način strukturiranim svetlobnim vzorcem, ter da se na podlagi 

zaznanega dela  odbite svetlobe določi oblika telesa pa govorimo o aktivnih metodah. 

Aktivne metode so v primerjavi z pasivnimi hitrejše in natančnejše.  

Najpogosteje uporabljena aktivna optična metoda za merjenje oblike teles je 

optična triangulacija. Ker sta potrebna zgolj projektor strukturiranega svetlobnega 

vzorca s katerim se osvetljuje površina merjenega vzorca in kamera, so tudi po zgradbi 

dokaj enostavni.  

Metode merjenja oblike teles z aktivnim osvetljevanjem se delijo tudi na obliko 

svetlobnega vzorca, ki ga projektor projecira na telo in sicer na: 

- točkovne, 

- linijske in 

- ploskovne svetlobne vzorce. 

Od oblike svetlobnega vzorca je odvisno, kako hitro bo meritev potekala, s kakšno 

natančnostjo bo potekala, kolikšen del telesa bo izmerjen in kako kompleksno površino 

bomo lahko izmerili. Najdaljši čas merjenja je pri točkovnem merjenju, najkrajši pa pri 

ploskovnem (Jezeršek 2004, 10-13). 
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2.4.4 Uporaba optičnih merilnikov v Alpini 

Alpina kot proizvajalec obutve se že dolga leta poskuša na različne načine približati 

svojim odjemalcem. S tem namenom smo poskušali razviti obutev, ki bi bila take 

oblike, da bi ustrezala obliki stopal kar najširšega kroga odjemalcev. Če poenostavimo – 

hoteli smo dobiti podatke kako izgleda povprečno slovensko stopalo. Vse do razvoja 

sodobne informatike smo lahko pridobivali podatke le z ročnim merjenjem, vnašanjem 

in statistično obdelavo izmerjenih podatkov, kar je bil dokaj dolgotrajen postopek. 

Drugi razlog za iskanje hitrih rešitev merjenja stopal pa je bil ta, da Alpina oskrbuje s 

tekaško obutvijo veliko vrhunskih smučarskih tekačev in biatloncev, katerim je 

potrebno izdelati tekmovalni čevelj po meri. 

Zelo kmalu, ko so se na tržišču pojavili prvi zanesljivi merilniki, smo v Alpini 

kupili merilnik, pod imenom »Yeti«, kanadskega proizvajalca Vorum. Nakupne cene 

takega merilnika so takrat dosegale astronomske vrednosti (okrog 120.000 USD).  

Merilnik je narejen v obliki korita. Meri se levo in desno stopalo posebej. Pred 

meritvijo, pa je potrebno obuti bele nogavice in nalepiti štiri črne markerje na štiri 

najbolj izpostavljene točke stopala (1. in 5. zunanji metatarzalni sklep ter notranji in 

zunanji malleolus). Markerje je potrebno nalepiti zato, da merilnik lahko izmeri 

določene mere stopala. Na vsaki notranji strani merilnika so štiri kamere in en laser. 

Laserski žarek se pomika od spredaj nazaj, kamere pa odčitavajo obliko telesa, ki ga 

osvetli žarek. Prste in peto zaradi natančnosti pomeri še enkrat. Sama meritev obeh 

stopal običajno traja nekaj minut.  Slabosti tega merilnika so: 

- da je občutljiv na premočno zunanjo svetlobo,  

- da je občutljiv na predmete, ki preveč odbijajo svetlobo (svetleče se kose), 

- da je treba za uspešno izvedbo meritve vedno obuti svetle (najbolje bele) 

nogavice (to je slabost vseh v tem poglavju opisanih merilnikov) in nalepiti 

markerje in 

- da je razmeroma težak za transport v primeru izvajanja meritev na terenu. 
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Slika 2.6 Prvi optični merilnik stopal v Alpini - Yeti 

 
Vir: Vorum 2008. 

 

Kljub naglemu razvoju informatike in tehnologije je merilnik tudi za današnje 

razmere zelo natančen in ga še vedno zelo pogosto uporabljamo.   

S pričetkom prodaje kupcu prilagojene obutve, smo želeli v trgovine, kjer so 

prodajali to obutev, postaviti tudi optične merilnike stopal, ki bi izvajali tudi nalogo 

svetovalca pri nakupu. Ker pa so bili merilniki na trgu predragi, smo se v sodelovanju s 

Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, odločili izdelati svoj, bistveno cenejši merilnik. Na 

fakulteti so imeli tedaj že kar nekaj izkušenj z merilniki in jim je to pomenilo le še 

dodaten izziv. Tako je nastal merilnik (slika 5.3), ki je imel v ohišju za izvajanje meritev 

štiri kamere in štiri laserje. Imel je zelo veliko ohišje, na sredi katerega je bila odprtina v 

kateri so se izvajale meritve. Odjemalec, ki si je meril stopala, je najprej postavil na 

označeno mesto levo stopalo, nato še desno. Kljub temu, da je sam postopek meritve 

trajal le 0,3 sekunde (da se je izključila vsaka možnost premikanja stopala v času 

izvajanja meritve) (Jezeršek in Možina 2007, 128-134), je celoten postopek meritve 

obeh stopal trajal 1-2 minuti. Na stopalo ni bilo več potrebno lepiti črnih markerjev. Še 

vedno pa je bil merilnik občutljiv na premočno zunanjo svetlobo in morebitne premike 

stopala med postopkom merjenja. Merilnik je izmeril samo dolžino, širino in obseg 

stopala v predelu člena, kar je zadoščalo za pravilno svetovanje pri nakupu prilagojene 

obutve. Zaradi svoje velikosti je bil dokaj nemobilen in se je uporabljal le v trgovinah, 

kjer so prodajali prilagojeno obutev. Bil pa je prilagojen, da so si odjemalci lahko sami 

izmerili stopala, brez prisotnosti prodajalca. Ves potek in rezultati so se izpisali na LCD 

monitorju, ki je bil sestavni del merilnika. 

Izmed kupcu prilagojenih modelov si je po meritvi odjemalec izbral želeni model in 

na priročnem tiskalniku se je izpisal listek s priporočilom, katere velikostne in širinske 
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številke iz izbranega modela merilnik priporoča odjemalcu za nakup. S tem izpiskom je 

odjemalec odšel k prodajalki, kjer je pred dokončnim naročilom obutve, lahko še 

preskusil pravilnost svetovanega para.   

Slika 2.7 Optični merilnik izdelan v sodelovanju med Alpino in FS v Ljubljani 

 
Vir: Alpina 2006. 

 

V želji po še bolj natančnih meritvah je podjetje UCS razvilo še en merilnik, ki se 

je tudi uporabljal v Alpininih trgovinah. Namen novega merilnika je bil skrajšanje 

merilnega časa in preprečitev premikanja stopala med meritvijo. Ta merilnik je bil 

precej manjši in lažji od prejšnjega, imel pa je poseben nastavek v katerega je merjenec 

naslonil rob pete. Ta nastavek naj bi preprečeval premikanje stopala med merjenjem in 

temu posledično manjšo možnost napake pri rezultatu. Kljub temu, da je imel le eno 

kamero, (kar je zelo znižalo stroške izdelave), je bila meritev dokaj natančna. Tudi tukaj 

se je izmerilo posebej levo in desno stopalo. 
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Slika 2.8 Optični merilnik izdelan v podjetju UCS 

 
Vir: Boer in Dulio 2007. 

 

Ko smo v letu 2007 pričeli z razvojem nove kolekcije kupcu prilagojene obutve, 

smo skupaj s prenovljeno kolekcijo šli tudi v projekt razvoja povsem novega optičnega 

merilnika, katerega glavne lastnosti naj bi bile: majhnost, mobilnost in zelo nizka cena. 

Zaradi teh lastnosti ga lahko vključimo skoraj v vsako prodajalno. Pomembni lastnosti 

sta tudi, da hkrati izmeri obe stopali in da zunanja svetloba ne vpliva bistveno na 

kvaliteto meritev. Merilnik je sestavljen iz osnovne plošče, kjer na označeno mesto stopi 

merjenec. Okrog te plošče se zapelje merilna glava, v kateri sta dve kameri in en laser. 

Tudi ta merilnik je prilagojen do take mere, da si lahko odjemalec sam izmeri svoja 

stopala. Vodenje celotnega postopka merjenja poteka preko monitorja na glavnem 

ohišju.  

Omenjen razvoj obutve in merilno-svetovalnega sistema je potekal v okviru 

projekta »Strateški ekspertni sistem za razvoj in analizo deformacij obutve na osnovi 

optodinamike in laserske tehnologije«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo. Kot zunanja partnerja sta v projektu sodelovala 

Fakulteta za strojništvo v Ljubljani in zavod IRCUO. V okviru tega projekta se je razvil 

tudi mobilni merilnik za merjenje tekmovalcev na terenu. Kot že samo ime pove, se tak 

merilnik lahko prenaša v malce večjem kovčku, samo vodenje meritve pa poteka preko 

prenosnega računalnika. 
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Slika 2.9 Optični merilnik, ki se trenutno uporablja v Alpininih prodajalnah 

 
Vir. Alpina 2008a. 

 

2.5 Množično prilagojena proizvodnja (Mass customized production)  

2.5.1 Kaj je množično prilagojena proizvodnja? 

V preteklosti so želje kupca upoštevali le v primeru individualne proizvodnje po 

naročilu, vsi ostali, pa so se morali zadovoljiti z izdelki izdelanimi po principu 

množične proizvodnje. Z leti so pričakovanja kupcev izdelkov in storitev vse bolj 

naraščala. Z razvojem tehnike pa so se tudi možnosti prilagajanja posameznih podjetij 

precej povečala. Tako se je leta 1987 Stan Davis domislil frazo množično prilagajanje 

(mass customization) (Piller 2003). Samo razumevanje množičnega prilagajanja je zelo 

široko, prav tako uporaba v praksi, kar bomo pozneje videli tudi pri praktičnih primerih.   

Kljub temu, da je izvor besede »prilagojena proizvodnja« dokaj nov, pa je sama 

množična prilagoditev razmeroma stara ideja. Dober primer so kitajske restavracije. 

Večina sestavin je že vnaprej pripravljenih in samo čakajo, da jih porabimo za točno 

določeno jed po naročilu (Mariotti 1998). Isti avtor prav tako meni, da trajne dobrine, ki 

ne bodo kupcu ponujale nekega prijetnega doživetja ali pa množične prilagoditve, 

obetajo slabo donosen trg zaradi prenasičenosti globalnega tržišča. Zelo podoben primer 

kot kitajske restavracije je še en primer iz gostinstva. Pizzerije ponujajo osnovne pizze, 

sam gost pa si lahko še dodatno izboljša okus z vnaprej pripravljenimi dodatki.  

Ne glede na starost ideje, se je praktična uporaba razširila šele v zadnjih dveh 

desetletjih. Ta časovni zamik je mogoče razložiti z razvojem informacijskih tehnologij, 

ki so šele v zadnjih letih dosegle tako stopnjo razvoja, da so omogočile učinkovito 

množično prilagoditev. Ker se z razvojem interneta vse bolj širi krog uporabnikov 
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množične prilagoditve, lahko potegnemo zaključek, da je internet eden ključnih 

elementov pri vstopu in razvoju prilagodljive proizvodnje in ponudbe. 

Množična proizvodnja je zelo širok pojem. Nekateri avtorji jo opredeljujejo kot 

strategijo oskrbne verige, drugi kot proizvodnjo strategijo, tretji kot konkurenčno 

poslovno strategijo. Prav tako se pogosto množična prilagoditev obravnava kot 

ponujanje individualnih izdelkov, kar ni pravilno. 

Poleg prilagojene proizvodnje poznamo še: 

- Posamično (individualno – custom made) proizvodnjo. To je običajno 

proizvodnja po naročilu. Proizvede se eden ali več izdelkov, ki so povsem 

prilagojeni zahtevam kupca. 

- Množična proizvodnja je druga skrajnost posamične proizvodnje. O 

množični proizvodnji govorimo, ko naročila določenega izdelka oziroma 

skupine artiklov zadoščajo za kontinuirano uporabo specializirane opreme, 

(Rusjan 1999). 

- Vmes je še serijska proizvodnja, pri kateri gre za naročila izdelkov, ki se 

ponavljajo, ne zadoščajo pa za kontinuirano uporabo specializirane opreme 

(Rusjan 1999). 

Dejavnika, ki sta spodbudila razvoj množične prilagodljivosti sta predvsem: 

- S povpraševanjem pogojene zahteve po individualnosti (spreminjanje 

vedenja kupcev). Z dvigom standarda in vse večjim uveljavljanjem mode so 

se pojavile zahteve po drugačnosti, modnosti. Biti moden ali pa samo 

drugačen od drugih je vodilni individualni dejavnik, ki spodbuja množično 

prilagodljivost. 

- S konkurenco pogojene zahteve po individualnosti. Ponudba in konkurenca 

na tržišču je vse večja. Trgi so nasičeni, zato je potrebno povpraševanje 

preusmeriti k novim izdelkom, ki bodo s svojo specifiko pritegnili kupce. 

Pri množični prilagoditvi se lahko uporablja tako množična, kot serijska in 

maloserijska proizvodnja. Katera vrsta proizvodnje pride v poštev, je odvisno od vrste 

izdelka in točke vstopa kupčevega naročila v proizvodnji postopek. 
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Slika 2.10 Možnost sodelovanja kupca na posameznih delih verige 

 

 

Vir: Stotko 2002. 

Avtorji opredeljujejo množično prilagoditev na različnih osnovah. Ustvari se lahko 

s prilagoditvijo na različnih mestih v verigi vrednosti. Možnosti so, od tega, da si kupci 

sami prilagodijo izdelek, do prilagoditve prodaje, dizajna, izdelave, montaže in dostave. 

Nekaj možnih kombinacij je predstavljenih na sliki 6.1. Pozneje, ko se odjemalec 

vključi v proces izdelave, manjša je odjemalčeva dodana vrednost.   

Obstaja več klasifikacij stopenj prilagoditve, kar samo dodatno pokaže, kako širok 

je pojem množične prilagoditve.  Praktično ima skoraj vsak avtor svojo klasifikacijo. 

Naj jih omenimo le nekaj: 

Joseph Lampel in Henry Mintzberg (1996, 21-30) definirata pet različnih 

prilagoditvenih strategij. Množična prilagoditev je nekje vmes med popolno 

standardizacijo in popolno prilagoditvijo. 

- Popolna standardizacija (pure standardization): Proizvodnja s tekočim 

trakom, identični izdelki, uporaba standardiziranih delov in enoviti 

proizvodnji postopki. Izdelki ustrezajo najširšemu krogu odjemalcev, pri tem 

pa odjemalci nimajo nobenega vpliva na dizajn, proizvodnjo ali distribucijo. 

- Segmentirana standardizacija (segmented standardization): Proizvede se 

nekaj različic osnovnega izdelka, da bi s tem zadovoljili širši krog 

odjemalcev. Število možnosti se poveča, kupci pa še vedno ne morejo 

vplivati na dizajn in proizvodnjo (npr. enak čevelj v različnih barvnih 

kombinacijah). 

- Manjša prilagoditev (customized customization): Kupec naroča izdelke 

izmed standardiziranih, množično izdelanih komponent. Pogosto so možnosti 
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omejene z dodajanjem komponent osnovni enoti. Kupci lahko vplivajo na 

dodatne lastnosti in na način distribucije, ne pa na izdelavo (npr. pri nakupu 

avtomobila kupec lahko izbira barvo in sedeže). 

- Večja prilagoditev (tailored customization): Proizvajalec prilagodi zamisel o 

izdelku, izdelavo in distribucijo. Zadrži pa kontrolo nad dizajnom. Kupcu 

lahko ponudi izbiro različnih materialov. Od izdelka je odvisno, če bo 

odjemalec lahko spreminjal tudi dizajn (npr. izbiranje in tiskanje poročnih 

vabil). 

- Popolna prilagoditev (pure customization): Izdelek se prilagodi v vseh 

pogledih (dizajn, izdelava, distribucija). Odjemalec in proizvajalec morata 

sodelovati kot partnerja pri razvoju izdelka (npr. arhitekt in bodoči lastnik 

hiše, ko se izdeluje hiša po meri). 

Gilmore in Pine (Piller in Mitchel 2003) opisujeta štiri osnovne tipe množične 

prilagoditve: 

- Sodelujoča prilagoditev (colaborative customization): V tem postopku so 

potrebne tri stopnje (pogovor s kupcem in pomoč pri oblikovanju želja, 

natančna določitev komponent in izdelava prilagojenih izdelkov). Ta 

postopek se uporablja predvsem pri izdelkih, pri katerih kupci ne morejo 

povsem izraziti kaj želijo, ko morajo izbirati izmed mnogih možnosti. 

- Prilagoditev prepuščena kupcu (adaptive customization): En standardiziran a 

tako prilagodljiv izdelek, da ga kupci lahko sami spreminjajo. Pristop 

primeren za izdelke, ki jih kupci želijo uporabljati ob različnih priložnostih 

in na različne načine in jim razpoložljiva tehnologija omogoča, da to storijo 

sami. 

- Kozmetična prilagoditev (cosmetic customization): Ta pristop se uporablja 

za izdelke, pri katerih uporabljajo kupci izdelke na isti način in se razlikujejo 

izdelki med sabo samo v načinu predstavitve (npr. standardiziran izdelek je 

prilagojen za točno določenega kupca – npr. Nike ID). 

- Transparentna prilagoditev (transparent customization): Ta pristop se 

uporablja, ko so kupčeve potrebe predvidljive, oz. jih je mogoče enostavno 

ugotoviti. Ponudba je znotraj standardiziranega paketa individualizirana za 

posameznega kupca. 

Pine (Bernaroch 1996, 107-127) govori o petih metodah množične prilagoditve. 

Možne so tudi kombinacije teh metod. Metode kažejo stopnjevanje, ki omogoča 

prevzem množične prilagoditve po vsej oskrbni verigi. 

- Prilagojena storitev (customized services): Izdelke proizvedene s postopkom 

množične proizvodnje prilagodijo preden pridejo do kupcev. 

- Vgrajena prilagoditev (embadded customization): Izdelke proizvedene s 

postopkom množične proizvodnje si lahko kupci prilagajajo med samo 
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uporabo (določeni smučarski čevlji imajo možnost nastavitve za smučanje in 

hojo). 

- Prilagoditev na mestu dostave (point-of-delivery customization): 

Prilagoditev se lahko izvrši na samem prodajnem mestu (določeni notranji 

čevlji pri smučarski obutvi se lahko, po posebnem postopku, v prodajalni 

oblikujejo po obliki odjemalčevega stopala). 

- Zagotovitev hitrega odgovora v oskrbni verigi (providing quick response): 

kratek čas dostave izdelkov. 

- Modularna proizvodnja (modular production): Standardizirane komponente 

lahko sestavljajo veliko paleto storitev in izdelkov. 

Piller, Schoder (1999) in Stotko (2002) razlikujejo med mehko in trdo 

prilagoditvijo. 

- Pri mehki prilagoditvi gre za prilagajanje izdelka kupčevim potrebam, na 

podlagi dodatnih storitev, ki dopolnijo celotno podobo. Poleg glavnega 

izdelka je mogoče izbrati med mnogimi individualnimi storitvami, tako da je 

končna ponudba bolj bogata. V trgovini se izdelek lahko prilagodi željam 

kupca. 

- Pri trdi prilagoditvi, pa gre za prilagajanje izdelka že v času proizvodnje. S 

pomočjo standardnih modulov sestavijo končni izdelek, ki je prilagojen za 

posameznega kupca. 

Trentin, Forza in Salvador (2008, 3-22) pa obravnavajo osem različnih pristopov k 

množičnemu prilagajanju, oziroma k boljšemu poznavanju odjemalčevih potreb, 

zmanjševanju potrebe po sklepanju kompromisov med raznolikostjo proizvodov in 

operativno učinkovitostjo ali poenostavitvijo predstavitve proizvodov odjemalcem: 

- Zamik diferenciacije (form postponemnt) predpostavlja, da eno ali več 

aktivnosti, ki specializirajo (univerzalne) polproizvode v določene končne 

proizvode, preložimo naprej vzdolž proizvodnega oz. distribucijskega 

procesa (npr. barvanje). 

- Skupinska tehnologija (group tecnology) predstavlja zmanjšanje raznolikosti, 

ne da bi morali za to žrtvovati možnost prilagajanja proizvodov. Glavni 

področji uporabe sta načrtovanje izdelka in proizvodnja (npr. določanje 

sorodnih proizvodov za nabavo ali pa kalkulacija proizvodnih stroškov za 

nov proizvod s pomočjo podatkov o stroških podobnih proizvodov). 

- Hitre prenastavitve (quick changeover – setup operations) so neproizvodne 

aktivnosti, ki jih moramo izvesti, da bi zamenjali vrsto proizvoda, ki ga 

trenutno proizvajamo. Sprememba vrste proizvoda običajno zahteva menjava 

orodij v stroju, matric v stiskalnici… Bolj ko je proizvodnja razdrobljena, 

več časa se porabi za menjave. Prednastavitve zahtevajo uporabo virov 

(delovna sila, material energija, orodja, merilne naprave in proizvodnje 
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kapacitete), vendar ne dodajajo vrednosti proizvodom, zato zmanjšujejo 

učinkovitost. 

- Informacijsko podprta konfiguracija (product configuration) proizvoda je 

proces, ki pretvori odjemalčeve zahteve v dokumentacijo, potrebno za 

izdelavo zahtevane različice proizvoda (kosovnica, tehnološki postopek, 

risbe …). 

- Standardizacija sestavnih delov (part standardization) pomeni poenotenje 

posameznih sestavnih delov v proizvodih, ki tvorijo proizvodni program 

podjetja. Standardizacija poveča število pojavitev posameznega sestavnega 

dela v kosovnicah vseh končnih izdelkov, kar zmanjša raznolikost sestavnih 

delov, ki jih mora obvladovati posamezno podjetje. 

- Razvoj proizvodov na osnovi platforme (platform-based product 

developmment) temelji na ideji sočasnega razvoja celotne družine 

proizvodov, ki zadovoljujejo sorodne tržne potrebe in imajo potencial 

uporabe istih komponent, vmesnikov med komponentami in proizvodnjih 

procesov. 

- Modularna sestava proizvodov (product modularity) omogoča izdelavo 

številnih različic proizvoda s kombiniranjem omejenega števila sestavov 

komponent (modulov). Ker je vsak modul skupen številnim različicam 

proizvoda, prinaša modularna sestava podobne koristi in stroške kot 

standardizacija sestavnih delov.  

- Tridimenzionalno simultano inženirstvo (three-dimensional concurrent 

engineering) pomeni koordiniranje načrtovanja proizvoda, proizvodnega 

procesa in oskrbne verige. 

Te prakse je mogoče vpeljati od spodaj navzgor (torej izboljšati zmožnosti podjetja 

za množično prilagajanje obstoječih proizvodov), ali pa od zgoraj navzdol (z razvojem 

novih proizvodov, primernih za množično prilagajanje).   

2.5.2  Temelji množične prilagoditve 

Že od samega začetka je množično prilagojena proizvodnja ozko povezana z 

razvojem novih tehnologij. Medtem ko o tem pojmu lahko obširno beremo že desetletja, 

se je v praksi pojavil šele v zadnjih letih. Učinkovito zbiranje in obdelava informacij je  

postalo ključno za uspešnost množične prilagoditve. V nasprotju s tradicionalno 

masovno proizvodnjo (made-to-stock), kjer so izdelki narejeni na zalogo za anonimnega 

kupca, pri množično prilagojeni proizvodnji vsebuje vsak izdelek informacijo o željah 

posameznega kupca. Ta informacija mora biti pravilno prevedena v podroben opis 

izdelka in mora biti pravilno prenesena iz prodajne točke (naj bo to klasična trgovina, 

direktno naročilo ali internet) do proizvodnje. Zipkin (2001, 81-87) je ta postopek 

poimenoval vzpostavitev sistema množične prilagoditve, mehanizem za sodelovanje s 
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kupci in pridobivanje informacij z namenom določiti in prevesti kupčeve želje v točno 

določeno specifikacijo.  

Eden glavnih faktorjev uspešnega delovanja podjetja je torej uspešno obvladovanje 

takih informacij. Kljub temu, da je informacija ključni faktor množične prilagoditve, pa 

slednje temelji še na drugih principih. Ti principi imajo velik sinergijski potencial in so 

med sabo komplementarni. Glavni principi množične prilagoditve so (EUROShoE 

2002b, 17-20): 

- Modularna sestavljivost, ki jo omogoča arhitektura družin izdelkov in 

uporaba platform izdelkov (modularization of product architectures and use 

of product platforms). Zaradi uporabe koncepta ponovne uporabnosti (enak 

kos lahko uporabimo tudi pri proizvajanju drugih izdelkov) in pristopa, ki 

vključuje dizajn za celotno družino izdelkov (product family design 

approach), je večina sistemov množične prilagoditve osnovana na 

modularnem proizvodnem sistemu. Izdelava vnaprej in sestava različnih 

delov omogoča prihranke obsega in specializacijo. Montaža po naročilu 

(assemble-to-oreder) pa omogoča, da kupčeve specifične želje pretvorijo v 

točno določene izdelke. V industriji športne obutve modularna sestavljivost 

omogoča že nekaj let prilagoditev v velikem obsegu (NikeiD, Customatix, 

miAdidas). 

- Omejitev prilagoditvenih zmožnosti (limitation of customization 

possibilities): Zaradi previsokih stroškov množična prilagoditev ne ponuja 

vseh možnosti in ne ugodi vsem kupčevim željam. V nasprotju s 

tradicionalno obrtniško prilagoditvijo je pri množični prilagoditvi postopek 

stabilen. Medtem ko obrtnik iznajde izdelek in postopek od začetka za 

vsakega posameznega kupca, je pri množični prilagoditvi postopek stalen in 

oblika izdelka taka, da zagotavlja učinkovitost. Levi Strauss ne ponuja 

povsem po meri narejen »jeans«, ki bi se prilegal vsakomur, ampak 

asortiman 420 vnaprej določenih številk in še dodatno možnost omejenega 

števila različnih dizajnov za določeno številko. Kljub temu, da teh 420 

številk precej poveča možnost prilagoditve v primerjavi s prejšnjimi 32 

številkami, se lahko zadovolji »samo« 96 % državljanov Združenih držav 

Amerike. Omejeno število različic izdelka, je predvsem posledica omejitev 

proizvodnih zmogljivosti in vrstah avtomatiziranih rezalnih sistemov, ki 

režejo blago po naročilu. Kljub temu, da stroški proizvodnje padajo, je 

vprašanje, če bo avtomatizacija posamične proizvodnje ekonomsko kdaj 

smiselna. 

- Modularna sestavljivost postopkov in stabilni postopki izdelave 

(modularization of processes and stable fulfillment process): Poleg 

modularne sestavljivosti izdelkov in omejitve prilagoditvenih možnosti je 
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glavna skrb množično prilagojenih proizvodnih sistemov, ali so sposobni 

doseči stabilne, konstantne postopke, ki dosegajo prihranke obsega 

(economies of scale) in učinek učenja (economies of learning). Sistem 

izdelave je razdeljen na dva glavna dela. V prvem sta oblikovanje izdelkov in 

število možnih različic fiksna, v drugem pa v tesnem stiku med kupcem in 

dobaviteljem nastaja prilagojeni izdelek. Posledica tega sta standardizirani 

del in za določenega kupca individualizirani del. 

- Narejeno po naročilu (build-to-order): Za razliko od standardnih izdelkov, ki 

so v naprej izdelani za neznanega kupca, so izdelki množične prilagoditve 

oblikovani, proizvedeni in trženi za točno določenega kupca šele potem ko je 

naročilo sprejeto. Za razliko od standardnih izdelkov, ki jih kupec lahko kupi 

kjerkoli, gre pri izdelkih množične prilagoditve, ki temeljijo na naročilu 

kupca, za možnost vezave kupca na določenega proizvajalca/prodajalca. 

- Uporaba namenskih informacijskih sistemov za konfiguracijo, planiranje 

proizvodnje, sledenje naročil in komunikacijo: Obseg komuniciranja in 

informacij med vsemi vpletenimi se zelo povečuje. Množična prilagoditev je 

uspešna le pod pogojem, da učinkovito in v dovolj velikem obsegu pokrije 

potrebo po informaciji in komunikaciji. Za aktivnosti, kot so poizvedovanje 

in določitev odjemalčevih želja, oblikovanje prilagojenih izdelkov, prenos 

podatkov v proizvodnjo, je v primerjavi s proizvodnjo standardnih izdelkov 

značilna visoka potreba po vključitvi informacijske tehnologije. 

2.5.3   Kroženje informacij v množični prilagoditvi 

Učinkovit pretok informacij od odjemalcev do proizvajalcev v veliki meri določa 

uspeh množične prilagoditve (Kotler 1989, 10-13). Ideje o množični prilagoditvi so bile 

v glavah že pred mnogimi leti, do prave realizacije pa prihaja šele sedaj, ko je razvoj 

informacijske tehnologije dosegel tako stopnjo razvoja, da omogoča učinkovite 

informacijske tokove.  

Na kupca naravnano ustvarjanje vrednosti se v ožjem smislu odvija na ravni 

informacij. Razlog za to je v sodelovanju kupca pri konkretni storitvi ali proizvodnem 

postopku. Uspešnost množične prilagoditve je zagotovljena le takrat, ko so zadovoljene 

potrebe po informacijah in komunikaciji. V takem postopku namreč nastajajo stroški 

zaradi izdelave različic, ki so v veliki meri informacijski stroški. Ti stroški nastajajo, ko 

kupci oblikujejo svoje želje, pri prenosu teh podatkov do dokončanja ter zaradi 

povečane kompleksnosti pri planiranju proizvodnje in pri potrebni logistiki v podjetju. 

Zaradi precejšnje zahtevnosti podatkov se poskuša te informacije prenesti s čim manj 

posredniki. Pri množični proizvodnji tako velikih informacijskih in komunikacijskih 

stroškov ni, če se posamezni izdelki ne razlikujejo med sabo. Tudi pri distribuciji lahko 

trgovina pri svoji posredniški funkciji zelo zniža transakcijske stroške. V preteklosti 
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proizvajalec standardiziranih izdelkov ni dobival večje količine informacij o svojih 

izdelkih in o storitvah. Današnja tehnologija pa omogoča, da pogosto šele povečanje 

intenzitete informacij o izdelkih omogoči stroškovno bolj ugodno proizvodnjo. 

Digitaliziranih izdelkov brez modernih informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

sploh ni, v mnogih primerih so zelo pomembno sredstvo za izdelavo množičnih 

izdelkov (Piller, Zanner in Jager 2001). 

Raziskava v okviru projekta EUROShoE je pokazala, da podjetja ki izvajajo 

procese množične prilagoditve, uspešno združujejo mnoge pomembne naloge. Gradijo 

tok informacij, ki ne pokriva samo tekočih naročil, pač pa tudi pripomore k dodatnemu 

zbiranju informacij v podjetjih in s tem posledično tudi do povečanja baze informacij, ki 

jih lahko uporabijo pri razvoju novih izdelkov. 

Informacijski krog bi lahko razdelili na naslednje stopnje (EUROShoE 2002b, 20-

23): 

- Poslušanje kupca: Cikel se začenja z individualnimi potrebami vsakega 

kupca. Središče vsakega sistema množične prilagoditve mora biti informacija 

o željah skupine kupcev glede izdelka. Čeprav množična prilagoditev ne 

izpolni želja vsakega kupca, je pomembno pozorno poslušati potencialne 

kupce, tako da se pripravi niz različic in individualnih možnosti, ki imajo na 

eni strani dovolj možnosti za prilagoditev, po drugi strani pa so dovolj 

enostavne, da  bodo zmanjšale kompleksnost – glavni strošek množične 

prilagoditve. 

- Konfiguracija: Tu je naloga prenesti kupčeve želje v konkretne specifikacije 

izdelka. To je eden najbolj kritičnih delov prilagoditvenega posla. Potrebno 

je razlikovati med starimi in novimi kupci. Za nove kupce je potrebno najprej 

izdelati profil želja in potreb. Ta profil je preoblikovan v specifikacijo 

izdelka. Na tej stopnji kupcu pomaga nova tehnologija, ki ga s pomočjo 

orodij vodi pri preoblikovanju želenega izdelka. Za redne kupce pa se lahko 

v konfiguracijskem postopku uporabi obstoječi profil. Stara konfiguracija se 

lahko prikaže, kupci pa lahko vprašajo za različice. Drugi in vsi naslednji 

nakupi, naj bi bili čim bolj enostavni, vsebinsko in časovno pa nezahtevni. 

To je eden glavnih načinov pridobivanja kupčeve zvestobe. 

- Planiranje proizvodnje: Med konfiguracijo se stalno kontrolira planiranje 

proizvodnje, tako da se kupcem lahko pove, kdaj bo njihov izdelek na voljo. 

Potem, ko je naročilo oddano, je pretvorjeno v natančno določene 

proizvodne naloge. Nato sledi planiranje aktivnosti, pri čemer morajo 

sodelovati dobavitelji, da so pravočasno na voljo materiali in sestavni deli. 

Krogotok poteka tako, da vračanje na stopnjo konfiguracije izdelka ni več 

mogoče. 
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- Proizvodna in oskrbna veriga: Do te točke je bila množična prilagoditev le na 

informacijski stopnji, zdaj pa se začnejo proizvodne dejavnosti. Naročilo je 

pogosto izpolnjeno tako, da je po en proizvodni segment odgovoren za 

določene proizvodne koncepte. Upravljanje z informacijami mora biti 

pazljivo, prave specifikacije za posamično naročilo dane na pravi način ob 

pravem času. Pogosto so v vključeni v postopek tudi zunanji dobavitelji. To 

omogoči ekonomsko še smiselno stopnjo individualizacije, pospeši postopke 

in prihranke stroškov zaradi specializacije in hitrejših učnih učinkov. Tudi 

tukaj so informacijske aktivnosti ključnega pomena. Prenos za kupca 

specifičnih informacij med tovarnami omogočajo integrirani informacijski 

tokovi in pripravljenost udeležencev v procesu, da delijo podatke eden z 

drugim. 

- Management odnosov in znanja: Nadaljnja gradnja odnosa, ki je bil zasnovan 

v času konfiguracijskega postopka, se nadaljuje skozi celoten postopek do 

izročitve izdelka kupcu.  Temu se nadgradi še vedenje o kupcu in njegovem 

obnašanju v poprodajnem obdobju. Tako pridobljeno znanje pa je potrebno 

usmeriti v povečanje učinkovitosti in kakovosti. Uspešno podjetje bo znalo 

izkoristiti tako pridobljeno znanje na tak način, da bodo stari in novi 

odjemalci bolj zadovoljni. Proizvodnja in prodaja bosta konstantno 

napredovali (npr. z boljšimi napovedmi za predizdelavo modularnih 

komponent). Podjetje, ki bo znalo uspešno pridobiti informacije ima tudi 

velik potencial v postopkih zmanjševanja stroškov. 

2.5.4 Stroški pri množični prilagoditvi 

Raznolikost individualnih izdelkov je v obratnem sorazmerju s stroški njihove 

proizvodnje. Medsebojni vplivi fiksnih in mejnih stroškov kažejo pomembne razlike 

med proizvodnjo množično prilagojenih izdelkov in proizvodnjo standardnih izdelkov 

(Piller in Moeslein 2002). V dobi industrijske revolucije so tekoči trak in stroji 

omogočili proizvodnjo poceni identičnih izdelkov. Proizvajalci so sicer imeli visoke 

fiksne stroške zaradi dragih strojev in obratov s tekočim trakom, vendar je 

standardizacija sestavnih delov in končanih izdelkov znižala povprečne stroške. Podjetja 

so služila s prihranki obsega (visoke fiksne stroške so porazdelili na vedno več enot). 

Odjemalci so plačevali nizke cene za avtomobile, aparate, oblačila in druge dobrine, 

toda omogočena jim je bila le omejena izbira. Z visokimi fiksnimi stroški in nizkimi 

mejnimi stroški je mogoče poceni narediti veliko število enakih izdelkov za vnaprej 

nedoločenega odjemalca, toda drago proizvesti malo različnih izdelkov za posamične 

točno določene odjemalce. 

 Množična prilagoditev postane ekonomsko smiselna, ko so skupni stroški tako 

nizki, da so jih kupci pripravljeni pokriti. V okviru stroškov je posebej pomembna 
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višina fiksnih stroškov. Če lahko proizvajalec spremeni dizajn z nizkimi stroški, takrat 

lahko zadovolji določene preference in želje. Povprečni stroški se lahko zmanjšajo kljub 

temu, da izdelava določenega izdelka ne poteka serijsko, kar omogoča nižje cene, pa še 

kupci dobijo kar želijo. 

Na sliki 6.2 (Stotko 2002) so prikazani (slika je poenostavljena, saj bi morala biti 

krivulja povpraševanja (rezervacijska črta) praviloma ločena na dva dela – na krivuljo 

povpraševanja po standardiziranih izdelkih in po množično prilagojenih izdelkih): 

- stroški pri množični proizvodnji (neprekinjena črta), 

- stroški pri množični prilagoditvi (pikčasta črta), 

- stroški pri posamični proizvodnji (pika – črta – pika), 

- rezervacijska cena odjemalcev (siva črtkana črta), 

- točka A – je prag rentabilnosti za množično prilagojeno proizvodnjo, od te 

točke naprej cena prilagojenega proizvoda doseže nižjo vrednost kot je 

odjemalec pripravljen odšteti zanj (torej odjemalec je pripravljen kupiti 

prilagojen izdelek), 

- točka B – je točka kjer se izenačijo stroški množične proizvodnje in 

rezervacijska cena odjemalcev, od tukaj naprej je tudi množična proizvodnja 

rantabilna in  

- točka C – kjer postane množična proizvodnja dobičkonosnejša od množično 

prilagodljive.  

 

 

Slika 2.11 Struktura stroškov pri standardnih in pri množično prilagojenih izdelkih 

 

 
Vir: Stotko 2002. 
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Na zgornji sliki je predstavljen samo primer mogočih krivulj, dejansko pa so 

njihove oblike in kje se nahajajo posamezne točke, odvisne od proizvoda in tehnologije, 

ki je na razpolago. Ker v preteklosti tehnologija, ki bi omogočala masovno  

prilagoditev, sploh ni bila na razpolago, ali pa je bila predraga, bi to na sliki 6.2 

pomaknilo pikčasto črto višje, kar bi pomenilo, da včasih prilagojena proizvodnja sploh 

ni bila mogoča, ali pa je bila predraga za odjemalce. V zadnjih letih, ko so se cene 

opreme znatno znižale (največkrat se s tem znižujejo fiksni stroški), so se pojavili 

pogoji za množično prilagojeno proizvodnjo in v to smer se tudi giblje tržni trend. To 

velja predvsem za tiste izdelke, kjer obstaja povpraševanje po večji stopnji prilagoditve. 

2.5.5 Prednosti in slabosti množične prilagoditve 

Množična prilagojena proizvodnja predstavlja številne prednosti, hkrati pa tudi 

nekatere slabosti tako pri proizvajalcih kot pri odjemalcih. Velikokrat je neka lastnost, 

ki je dobra za eno stran, slaba za drugo (npr višja cena), vendar naj bi bil končni rezultat 

trgovine zadovoljstvo, tako na strani prodajalca, kot na strani odjemalca. Naj naštejemo 

samo nekaj prednosti in slabosti (Stotko 2002): 

Kot prednosti bi želeli omeniti predvsem: 

- Da se lahko proizvajalec množične prilagoditve z majhno primerljivostjo 

individualnih izdelkov nahaja v skoraj monopolni situaciji. S tem lahko 

doseže cene, ki so dosti višje od mejnih stroškov. Proizvajalci pri množični 

prilagoditvi lahko zaračunavajo višje cene zaradi večje prilagoditve 

kupčevim željam (Berman 2002, 51-60). 

- Ni potrebe po popustih, razen v primeru, ko gre za sezonske izdelke. Dejstvo 

pa je, da množična prilagoditev ni najbolj primerna za izdelke, ki so preveč 

pod sezonskim vplivom ali vplivom mode. Pri takih izdelkih imamo lahko 

velike izgube, v kolikor prodajo napačno predvidimo in imamo preveč 

(pol)izdelkov na zalogi. 

- V primerih izdelave po naročilu (made-to-order), se izdela točno toliko in 

točno tako kot je naročeno. Nobenih zalog ni v končnem skladišču in le malo 

zalog polizdelkov. Nižje zaloge dokončanih izdelkov pomenijo znižanje 

stroškov skladiščenja tako pri proizvajalcu kot pri trgovcu. 

- Za proizvajalce so lahko naročila, ki jih prejmejo s trga pomembna povratna 

informacija o gibanjih trendov na trgu. Marsikateri proizvajalec pa je dobil 

ideje za bodoče serijske izdelke prav od odjemalcev prilagojenih izdelkov. 

- Velik potencial za podjetja pri množični prilagoditvi pa je vezanje kupcev na 

posameznega proizvajalca. Če se kupec odloči kupiti prilagojen izdelek in je 

z njim zelo zadovoljen, potem je velika verjetnost, da se bo vrnil k istemu 

proizvajalcu s ponovnim naročilom. Večina naročil prilagojenih postopkov 
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poteka po nekem vrstnem redu. V tem postopku se izbira odjemalca 

evidentira, tako da največkrat pri drugem naročilu ni več potrebno izvesti 

celotnega postopka ampak samo zadnji del, kar bistveno skrajša postopek 

naročanja. V kolikor odjemalec zamenja dobavitelja mora skozi celoten 

postopek, poleg tega pa obstaja še verjetnost, da mu naročen izdelek ne bo 

ustrezal. Zato obstaja precejšnja verjetnost, da se bodo zadovoljni odjemalci 

vrnili k istemu proizvajalcu. 

- Glavna prednost za odjemalca pa je jasno, da lahko kupi (skoraj) vse, kar si 

zaželi. Po drugi strani pa odjemalec pridobi občutek pomembnosti s tem, ko 

s sodelovanjem pri nastajanju izdelka postanejo del v razvojne verige 

določenega podjetja.  

Negativne lastnosti so: 

- Stroški sodelovanja s kupcem predstavljajo precejšen delež celotnih stroškov 

in so povezani s komunikacijo in z izražanjem kupčevih želja. Potrebno je 

vzpostaviti primeren informacijski sistem za zbiranje in pretvorbo informacij 

med kupci in prenosom podatkov v proizvodnjo. Odvisnost od sodelovanja 

kupcev lahko močno poveča stroške, ker kupci pogosto ne vedo, kaj želijo 

(ne vedo kako bi izrazili svoje želje, ali pa enostavno nimajo dovolj znanja, 

da bi postopek izpeljali), tako da mora proizvajalec sam izvesti prilagoditev 

(Thomke in von Hippel 2002, 74-81). 

- Dodatni stroški oblikovanja modelov: Podjetje, ki ponuja dodatne možnosti 

oblikovanja odjemalcem, mora pripraviti vse potencialne kombinacije, ki bi 

jih lahko odjemalec naročil vsak trenutek. Če je naveden dobavni rok, potem 

mora biti na zalogi vsaj ves potreben material za izdelavo, če ne že kar 

izdelana potencialna različica izdelka (odvisno od izdelka). 

- Stroški gibljive proizvodnje: Proizvodnja mora biti zelo prilagodljiva, da 

lahko kadarkoli izdela ustrezen prilagojen izdelek. 

- Posebni stroški, ki nastanejo v primeru razprodaj, kadar imamo (pol)izdelke 

že vnaprej izdelane. Lep primer je obutev. Če imamo že vnaprej izdelano 

prilagojeno obutev, ki je v sezoni ne prodamo, je potrebno izvesti razprodajo 

kolekcije (npr. težko je najti kupca, ki nam bo pozimi kupil letno obutev ali 

pa kupca, ki nam bo kupil izdelek, ki je izven mode). V takem primeru je 

potrebno marsikdaj prodati izdelek precej pod tržno ceno, da se znebimo 

zalog. 

- Proizvajalec lahko računa na dodatno premijo pri prodaji prilagojenega 

izdelka. To kar je za prodajalca sicer prednost, je za odjemalca slabost. 

Dejstvo pa je, da odjemalec gre zavestno v nakup prilagojenega izdelka, kar 

že vnaprej pomeni, da je za tak izdelek pripravljen plačati tudi določeno 
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premijo. Premijo pa je pripravljen plačati za večjo prilagojenost, ali pa za 

koristi, ki mu jih bo prinašal prilagojen izdelek. 

2.5.6 Vrste prilagoditve v obutveni industriji 

Prilagajanje v obutveni industriji lahko na grobo razdelimo na štiri različne stopnje 

(Boer in Dullio 2007, 20): 

- Stilska prilagoditev (style customization), kjer odjemalec lahko izbira med 

različnimi barvnimi kombinacijami na že oblikovanem kopitu (na primer 

NikeiD). Za tak način prilagajanja se pogosto uporablja tudi izraz 

»odjemalec kot soustavarjalec« (customer as co-designer), saj odjemalec sam 

predlaga barve in določene dodatke na gotovem izdelku. Taki izdelki so 

lahko na trgu ponujeni kot klasični serijsko izdelani izdelki ali kot izdelek z 

možnostjo prilagoditve. 

- Oprijem  in udobje (fit and comfort, best matched fit), kjer se odjemalcu 

izmeri stopalo, iz baze podatkov pa se mu izbere kopito, ki je najbližje obliki 

stopala in se na njemu izdela odjemalcu prilagojena obutev. Možnost  je tudi 

izbira med že množično izdelano obutvijo, kjer se išče obutev, ki je po obliki 

najprimernejša odjemalčevemu stopalu (t.i. matching). 

- Individualna prilagoditev (custom fit), kjer si odjemalec prav tako izmeri 

stopalo. Po obliki stopala se izdela kopito, na katerega se izdela obutev. 

- Kombinacije več zgornjih stopenj, kjer odjemalec lahko kombinira med 

prvimi tremi stopnjami (npr. Left foot co) (Reichwald, Müller in Piller 

2005a, 36-37). 

Za katero stopnjo prilagajanja se bo odločilo posamezno podjetje, je stvar notranje 

presoje posamezne organizacije. Seveda pa se glede na zahtevnost in stopnjo 

prilagajanja dodaja tudi premija pri maloprodajni ceni. Bolj ko je določen model 

prilagojen odjemalcu, večja je premija, posledično pa naj bi bilo tudi večje zadovoljstvo 

odjemalca. 

2.5.7 Primeri kupcu prilagojene proizvodnje – splošni 

Droga Kolinska  

Proizvodni program Maestro obsega preko 50 različnih vrst začimb v stekleničkah. 

Vsak izdelek pa se prodaja na 6 trgov. Običajno to pomeni 4 jezikovne kombinacije 

označevalnih etiket za stekleničke (SLO, ŠVE/ANG, HR/BIH in SČG/MAK). To 

pomeni vsaj 200 različnih kombinacij označevanj etiket. Poleg tega pa se pojavljajo še 

dodatne mešanice začimb, ki količino različnih etiket le še povečuje. Več kot dveh 

jezikov zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče natisniti. Prav tako morajo biti na 

steklenički tudi druge zakonsko predpisane oznake (npr. EAN črtna koda v predpisani 

velikosti). V osnovi se, glede na prevladujoče organoleptične lastnosti, etikete ločijo na 

štiri skupine (dišavnice - zelena etiketa, ostre začimbe - oranžna, blage začimbe - 
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rumena in soli - modra etiketa). Taka količina natisnjenih etiket pomeni zahtevno 

preverjanje sprotnih zalog, velik obseg zalog, ker se napisi tudi delno spreminjajo (npr. 

telefonske številke in naslovi uvoznikov), je zelo hitra zastarelost zalog. Zato je bilo 

potrebno etikete stalno kontrolirati. 

Rešitev so poiskali v sodelovanju s podjetjem Marex, ki se ukvarja s projektiranjem 

in konstruiranjem proizvodnih linij ter s prodajo strojev za avtomatizacijo proizvodnje. 

Pri tem gre za odlog diferenciacije etiket vse do trenutka, ko se le te prilepijo na polno 

stekleničko. Namesto, da bi že iz tiskarne dobili potiskane etikete, deklaracijo natisnejo 

neposredno na etiketirki, tik pred lepljenjem na stekleničko. Namesto več kot 200 

dosedanjih etiket, se je tako oblikovalo le 5 enotnih, le delno potiskanih etiket različnih 

barv. Vnaprej so natisnjeni le tisti grafični elementi, ki so enotni (npr. logotip blagovne 

znamke, fotografija…). Ostali elementi (naziv izdelka, način uporabe, neto teža, EAN 

koda, naslovi uvoznikov…) se naknadno dotiskajo z tiskalnikom. 

Na ta način se je: 

- znižalo število skladiščnih postavk embalaže za 80 %, 

- odpravilo transport etiket v proizvodnjo (dovolj je en kolut vsake barve 

etiket), 

- bistveno poenostavilo planiranje naročil embalaže dobaviteljem,  

- znižalo nabavne cene, zaradi večje količine enakih naročil, 

- zmanjšal izmet neustrezne embalaže, 

- pojavila tudi ugodna rešitev za morebitne nove naročnike iz novih jezikovnih 

področij… 

Ta izvirna rešitev je prinesla bistveno poenostavitev proizvodnih postopkov in 

možnost individualizacije izdelka ob stroških, ki so praktično enaki stroškom masovne 

proizvodnje (Trentin in Forza 2008, 91-98). 

Gorenje  

Gorenje s svojo dejavnostjo posluje v panogi, ki je zrela, močno globalizirana in 

beleži nizke stopnje rasti ali celo upadanje. Vse to zahteva nenehno izboljševanje 

konkurenčne sposobnosti. Vendar, kako ostati konkurenčen v panogi, ki jo vse bolj 

oblegajo nizkocenovni proizvajalci s Srednjega in Daljnega vzhoda? Ker je tehnologija 

izdelave hladilnikov razmeroma enostavna in se ni spremenila že več desetletij, se je na 

tem področju pojavila kopica novih konkurentov. Ker azijski tigri vse bolj obvladujejo 

visokotehnološke postopke izdelave, je preostala alternativa le še v individualizaciji 

proizvoda. To pa prinaša porast proizvodnih stroškov. Uspešno poslovanje kljub 

zniževanju serij izdelkov je možno samo tako ob ohranjanju proizvodnih stroškov na 

nivoju, ki ga omogoča masovna proizvodnja. To pa je nujna zahteva za uvajanje 

konceptov MC. 
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  Za izdelke srednjega in  nižjega razreda so zato uvedli program Cameleon. Kaj je 

bistvo tega programa? Samostojni nevgradni hladilniki pogosto stojijo kot del pohištva. 

Z individualizacijo dizajna čelne strani hladilnika lahko zagotovimo večino rešitev. 

Gorenje je v ta namen razvilo posebno digitalno potiskano folijo, ki jo kupec prilepi na 

čelno stran hladilnika. Kupec izbere enega od treh standardnih tipov hladilnika, 

izdelanih po principu masovne proizvodnje. Preko namenske spletne strani izbere 

želene dimenzije folije ter motiv, ki ga lahko sam poljubno oblikuje (lahko naloži tudi 

lastne fotografije). Nato v nekaj naslednjih dneh prejme po pošti potiskano folijo, ki jo 

samo nalepi na čelno stran hladilnika. Digitalni tisk omogoča tudi stroškovno 

učinkovitost, saj lahko skoraj z minimalnimi stroški iz standardnega nabora treh 

hladilnikov nastane praktično neomejena paleta hladilnikov različnih disegnov. 

Z vidika proizvodnje hladilnika niso bili potrebni dodatni ukrepi, vendar podjetje 

računa na povečan obseg proizvodnje ponujenih osnovnih tipov hladilnikov, s čimer se 

bo povečala tudi ekonomija obsega in s tem tudi stroškovna učinkovitost proizvodnje 

(Trentin in Forza 2008, 84-90). 

eMachineShop.com   

eMachineShop.com je internetni ponudnik, ki omogoča izdelavo različnih 

prilagojenih kosov iz plastike in kovine za različne uporabnike (mala in velika podjetja, 

univerze, laboratorije…). Na spletu je program (eMachineShop 2008), ki ga mora 

uporabnik naložiti na svoj računalnik. S tem programom lahko odjemalec izriše 

poljuben kos (npr. del za avto, kolo, letalo, glasbeni instrument, uro…). Program 

omogoča precejšnjo svobodo ustvarjanja, saj lahko odjemalec izdela načrt za praktično 

poljuben kos. Na spletu so podrobna navodila, ki omogočajo uspešno risanje novih 

kosov tudi uporabnikom, ki niso najbolj vešči oblikovanja z miško. Izdelan načrt se 

preko spleta pošlje v podjetje, kjer se kos tudi izdela. Sprejemajo količine od enega 

naročenega kosa naprej. Rok dobave je odvisen od zahtevnosti kosa in od količine 

predhodnih naročil. Ceno izdelka izračuna kar sam program (glede na velikost kosa, 

zahtevnost linij in vrsto izbranega materiala), (Reichwald, Müller in Piller 2005b, 25). 
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Slika 2.12 Izdelek izdelan na spletni strani podjetja eMaschineShop.com 

 
Vir: eMachineShop 2008. 

 

Sideco 

Sideco je majhno italijansko podjetje, ki izdeluje orodne plošče za brizganje 

izdelkov iz termoplastičnih materialov in preoblikovanje pločevine. Orodni blok je zelo 

prilagodljiv izdelek, saj deluje kot vmesnik med zelo spremenljivim izdelkom (orodjem) 

in nespremenljivim objektom (stiskalnico). Sestavljen je iz kompleta plošč, ki so lahko 

različnih velikosti in debelin, izdelane iz različnih vrst jekla, povezane so lahko z 

različnimi tipi vodilnih stebrov in z različnimi vijaki, zahtevajo različne izvrtine in 

različne vrtilne puše. Pa tudi kombinirati jih je moč v različnih zaporedjih. Kljub 

standardizaciji dimenzij je število kombinacij precejšnje, poleg tega pa kupci zahtevajo 

tudi izdelke zunaj standardnih dimenzij.  

V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je zaradi zahtevnosti prejemanja in 

obravnavanja posameznega naročila, povprečni čas za izdelavo ponudbe trajal celih 5-6 

dni (priprava kosovnice, tehnološki postopek, podatki o stanju zalog). Po potrditvi 

naročila s strani odjemalca pa je odgovornost za izdelavo in odpremo izdelka prešla na 

proizvodni oddelek. Zaradi preobremenjenosti zaposlenih in težav z zalogami je delež 

napak dosegel 40 %, kar je bilo odločno preveč.  Vsa ta popravila in zamude pa so 

negativno vplivale na samo podjetje. 

Rešitev so poiskali v avtomatizaciji kontrolnih podatkov v procesu generiranja 

podatkov o izdelku. Podjetje je uvedlo programsko opremo za konfiguracijo proizvoda. 

To je programsko orodje, ki je sposobno »prevajati« specifikacije kupcev v podatke o 

izdelku, ki so potrebni za izdelavo ponudbe in proizvodnje izdelka. Proizvodne podatke 

konfigurator ustvari samodejno na osnovi odgovorov, ki jih poda kupec na zaporedje 

vprašanj, ki sestavljajo konfiguracijski dialog in vnaprej opredeljenega modela 

proizvoda. Na osnovi revizije izdelkov v preteklih letih so izdelali devet izdelčnih 
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družin, ki so vključevale večino ponudbe podjetja (pozneje so ponudbo zmanjšali celo 

na tri družine). 

Na ta način so zmanjšali čas izdelave ponudbe na 1 dan, povečala pa se je tudi 

točnost proizvodnih informacij na skoraj 100 %. Ker so bile kosovnice pravilno 

izdelane, je bilo napak in zastojev v proizvodnji veliko manj. Poenostavitev in 

pospešitev postopka, pa je tudi omogočila precejšnjo razširitev ponudbe izdelkov. 

Mogoče je naročiti tudi izdelek, ki ne ustreza osnovni družini, vendar to pomeni daljši 

dobavni rok in/ali višje cene, na kar odjemalca sam program tudi opozori (Trentin in 

Forza 2008, 53-61).  

The usertool.com  

Program »The usertool.com« je bil izdelan v sodelovanju med nemškim 

svetovalnim  podjetjem Hyve AG in Institutom za informatiko, organizacijo in 

management na TUM poslovni šoli. Razvili so program, ki preko spleta omogoča 

odjemalcem, da sami razvijejo igre na svojem mobilnem telefonu. Program so razvili na 

pobudo večjega proizvajalca mobilnih telefonov, ki je želel to novost uvrstiti v svojo 

ponudbo. Po eni strani program omogoča kreativnost (lahko sami oblikujemo lastne 

junake), po drugi strani pa je ta svoboda tudi precej omejena, saj imamo na izbiro le 

določene možnosti, ne pa vse kar bi si zahoteli/zaželeli. Prav tako lahko določamo 

ozadje igre, število stopenj ali stopnje zahtevnosti (Reichwald, Müller in Piller 2005b, 

24).  

Swarovski  

Swarowski je eden vodilnih proizvajalcev kristala in stekla (Strass, 2008). V 

njegovi ponudbi so tudi tatooji iz kristalov, ki jih lahko prenesemo na kožo. Tatooji so 

dosegljivi v različnih dizajnih, barvah in velikostih. Da bi pridobili nove ideje, so 

vključili svoje odjemalce v projekt razvoja novih izdelkov preko posebnega programa 

na spletu. S pomočjo tega programa so imeli odjemalci možnost izdelati svoj poljuben 

tatoo. Program je bil dosegljiv nekaj tednov, medtem pa se je vključilo v projekt 263 

odjemalcev. Najboljše predloge so prenesli tudi v svojo redno proizvodnjo (Reichwald, 

Müller in Piller 2005b, 26). 



Teoretična izhodišča 

47 

Slika 2.13 Primeri tatoojev iz kristalov podjetja Swarovski 

 
Vir: Reichwald, Müller in Piller 2005b. 

 

BMW  

Leta 2003 je za nekaj mesecev tudi avtomobilski gigant BMW postavil internetno 

delavnico, v katero je vključil več kot 1000 njihovih uporabnikov. Njihov namen je bil 

dobiti nove ideje in testiranje novega sistema glede na bodoče potrebe odjemalcev v 

zvezi z informacijskim in  komunikacijskim sistemom pomoči na terenu (Reichwald, 

Müller in Piller 2005b, 27). 

Prvi uporabniki so izbrali nekaj mogočih scenarijev težav in bolj podrobnih opisov 

potencialnih težav (tehnične težave, nujna pomoč…). Uporabniki, pa so podajali svoja 

mnenja, kako inovativno rešiti določen problem. Na ta način so v BMW-ju prišli do 

mnogih inovativnih idej, ki so jih uporabili pri svojem delu. V nadaljevanju je sledila še 

možnost nadaljnjega razvoja rešitve in diskusija med udeleženci. Na spletu je še vedno 

odprta stran, kjer lahko uporabniki podajajo svoje predloge in vprašanja, kljub temu, da 

je projekt uradno že zaključen (BMW conectedDrive 2008).     

Nestle foot service in International Flavours and Frangrances  

Obe podjetji se med drugim ukvarjata tudi z prodajo začimb in raznih dodatkov k 

jedem (npr. omake). Ker ima skoraj vsak kuhar, oz. restavracija, svoje kombinacije za 

začinjanje jedi, obe podjetji omogočata večjim uporabnikom poljubne kombinacije 

začimb, ki jih potem samo dodajo jedem pri kuhanju. S tem zmanjšajo možnost napake 

pri razmerjih, ko se začimbe dodajajo jedem. Poleg tega pa se tudi izloči možnost, da bi 

kakšno začimbo enostavno pozabili dodati (Reichwald, Müller in Piller 2005b, 30).  

Fiat  

Po projektu »500 wants you«, blogu o Fiatu Bravo in po blogu o 78. mednarodnem 

avtomobilskem salonu v Ženevi, je torinska tovarna avtomobilov Fiat, v sodelovanju z 

ARC Leo Burnett, razvil nov spletni laboratorij (Fiat 2008), ki so ga poimenovali 
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»Grande Punto Sticker Lab«. Cilj projekta je, da uporabniki te spletne delavnice, skupaj 

z Fiatovimi strokovnjaki sodelujejo pri snovanju  idej in rešitev za nove personificirane 

dizajne za enega najbolje prodajanih Fiatovih modelov: Grande Punto. 

Projekt je razdeljen na dve področji: 

- Ustvarjanje in gelerija nalepk (Design your sticker), je področje namenjeno 

vsem, ki želijo oblikovati svojo nalepko za Grande Punta. Kreativno nalepko 

spletni uporabnik delavnice doda v galerijo nalepk, kjer jo bodo lahko ocenili 

in komentirali ostali uporabniki. 

- Drugo področje je imenovano ustvarjanje in galerija idej (Send in an idea). 

To področje pa je namenjeno tistim, ki svoj pogled o tem avtu raje umetniško 

izrazijo. Navdih lahko jemljejo iz filmov, knjig in pesmi. Omejitev ni. 

Skupina strokovnjakov je izbrala iz vsake kategorije po tri najboljše predloge. Avtorji 

idej pa so lahko sodelovali pri uresničitvi idej v masovni proizvodnji. Da bi privabili k 

sodelovanju kar čim več ustvarjalcev, so razpisali tudi nagrado za najboljše predloge v 

protivrednosti 5.000 EUR (Avto Triglav 2008). 

Na tak način so lahko prišli do zelo pomembnega vpogleda, kaj trg želi, oz. kakšni 

so trenutni trendi. 

2.5.8 Primeri kupcu prilagojene proizvodnje v obutveni industriji  

Pionirja prodaje kupcu prilagojene obutve sta bili podjetji Creo in Customatix. Žal 

nobena od njiju ne deluje več. Iz izkušenj obeh pa so lahko vsi njuni nasledniki 

potegnili zelo koristne smernice za svoje delovanje. Obe podjetji naj bi pokopale 

povsem nasprotne si težave. Creo je imel premajhno izbiro modelov in prenizko 

kvaliteto gotove obutve. Ravno nasprotno, pa je imel Customatix preveliko izbiro 

modelov in materialnih inačic. Ta prevelika izbira je povzročila preveč zmede pri 

odjemalcih, zato so se raje preusmerili na druge podobne ponudnike. (Boer in Dullio 

2007, 100-102). 

Left foot co.  

Left foot co. je finsko podjetje za izdelavo množično prilagojene obutve. Pri nas je 

skoraj neznano, saj ima trenutno svoje podružnice le v sedmih državah po celem svetu 

(Finska, Danska, Nemčija, Rusija, Malezija, Hong Kong in Japonska). V svoji ponudbi 

imajo trenutno samo moško modno obutev, moško obutev za golf ter pasove za hlače. 

Pri prvem nakupu prilagojene obutve mora odjemalec do najbližje trgovine, kjer si na 

optičnem merilniku pomeri svoja stopala. Merilnik naredi 3D kopijo stopala, iz te kopije 

pa pridobijo 15 različnih mer, na osnovi katerih poskušajo doseči maksimalno 

prilagoditev obutve. Določijo se tudi najpomembnejše razlike med levo in desno nogo. 

Takoj po meritvi odjemalec prejme kodo pod katero je shranjena njegova meritev. Pri 

naslednjih nakupih lahko s to kodo izbira obutev kar doma iz naslonjača, vse kar 

potrebuje je le internetna povezava. Po meritvi odjemalec pomeri modele, ki mu jih 
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predlaga računalnik (v vsaki trgovini je po en par vzorčne obutve za testiranje). Ko 

izbere par, ki mu najbolje prilega (ali mu je najbolj všeč), ima še možnost vizualnega 

popravka izbrane obutve in dodajanja dodatkov (lahko spreminja dizajn obutve, barvo 

in vrsto usnja, podplat, podlogo, prav tako lahko izbira tudi med pripomočki za 

vzdrževanje in čiščenje naročene obutve). Naročena obutev gre nato v izdelavo. 

Odjemalec jo prejme v roku treh tednov od dneva naročila. Ker gre za izdelke višjega 

kakovostnega razreda, so tudi cene nekoliko višje. Običajno se gibljejo od 200 EUR 

naprej (Left foot company 2008).  

Nike iD  

Tudi čevljarski velikan Nike ima svojo različico prilagojene obutve, ki pa ne 

vsebuje nobenega merjenja stopal, pač pa samo lastno izbiranje barv in materialov 

izbrane obutve.  

Odjemalec ima na izbiro mnogo moških in ženskih športnih artiklov, za vse mogoče 

športne zvrsti. Pri vsakemu modelu lahko poljubno izbira med mnogimi predlaganimi 

barvami in materiali. Izbira je resnično raznovrstna (od največjih sestavnih delov, 

vezalk, barv podplatov, do najmanjših detajlov in sestavnih delov …). V naslednji 

stopnji ima možnost izbire poljubnega izvezenega našitka (logo), ki ga mu Nike našije 

na določen del čevlja (izbira našitka ne sme biti žaljiva beseda ali ime konkurenčnega 

proizvajalca). V tretji stopnji se izbere še spol za katerega se naroča obutev, način 

označevanja velikostnih številk, velikostna številka in količina naročenih parov. 

Vseskozi obstaja možnost pogleda izdelane obutve pod različnimi koti (od spredaj, 

zadaj, z leve in desne strani, od zgoraj in spodaj, levi in desni čevelj posebej, povečave, 

pomanjšave…). Vse to omogoča kar najboljšo predstavo nad tem kar je odjemalec 

izdelal. V zadnjem koraku sledi še izpis vseh zahtevanih materialov in barv ter slika 

končnega izdelka. Med drugim je izpisan tudi, za mnoge, najpomembnejši podatek, to je 

cena izdelka. Cene se gibljejo od 100 EUR naprej. V kolikor odjemalec z izdelkom ni 

zadovoljen, lahko izvede popravke. V nasprotnem primeru dokončno potrdi naročilo in 

pripiše svoj naslov. Izdelana obutev naj bi prispela na odjemalčev naslov v treh do štirih 

tednih (Nike 2008a). 
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Slika 2.14 Primer oblikovanja NikeiD prilagojene košarkarske obutve 

 
Vir: Nike 2008b. 

 

Siam leather goods  

Podjetje Siam leather goods se že več kot 30 let ukvarja s kupcu prilagojenimi 

izdelki iz usnja (obutev, obleka, dodatki, torbe in torbice, celo pasje ovratnice…). 

Postopek naročila poteka v treh korakih. V prvem izbere vrsto in barvo usnja ter vpiše 

številko izbranega modela iz ponujene kolekcije (odjemalec ima tudi možnost, da pošlje 

skico svojega modela ali fotografijo obutve, ki jo je morda videl v konkurenčni izložbi). 

V drugem koraku se določi željeno velikostno številko. V kolikor odjemalec ni povsem 

prepričan v svojo velikostno številko, ima možnost poslati obris levega in desnega 

stopala ali samo mere stopala. Obstaja tudi možnost, da se pošlje kar originalni čevelj 

katerega odjemalec želi prekopirati. V kolikor je odjemalec že kupoval prilagojeno 

obutev pri podjetju Siam leather goods je dovolj, da navede številko prejšnjega naročila 

oz. trgovino, kjer je napravil nakup. V nadaljevanju proizvajalec zahteva še kakšno 

prileganje obutve zahteva odjemalec (oprijeto, srednje oprijeto ali ohlapno), kako visok 

nart ima (nizek, srednje visok ali visok) ter obsege člena in narta.  

V kolikor nima proizvajalec ustreznega kopita v arhivu, ga izdela naknadno in ga 

označi z imenom naročnika. Po prejemu naročila proizvajalec potrdi naročilo.  

Ko je obutev izdelana, odjemalcu najprej pošljejo sliko končnega izdelka, po 

njegovi  potrditvi, da je izdelek tak kot ga je hotel, mu ga pošljejo po pošti. Običajno 

traja med naročilom in dostavo gotovega para obutve 4-6 tednov (Siam leather goods 

2008).  
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Adidas  

Veliki svetovni obutveni koncern Adidas-Salomon je že leta 2001 za določen čas 

uvedel možnost sodelovanja uporabnikov v razvojno-inovacijskih procesih izdelave 

obutve. To orodje je bilo lansirano preko interneta z namenom, da bi stestirali idejo o 

kupcu prilagojeni obutvi (idejo o tem, da bi kupec lahko kar sam preko spleta oblikoval 

in spreminjal obutev). Sam program je omogočal izbire med različnimi opcijami, vendar 

ni omogočal lastnega ustvarjanja. 

Program je bil nameščen na neodvisno internetno stran za dobo treh tednov. V tem 

času je 834 obiskovalcev preskusilo in ocenilo uporabnost tega programa in ga ocenilo 

kot zelo dobrega. To je bil neke vrste uvod v sam projekt »mi Adidas« – projekt kupcu 

prilagojene obutve, ki je zaživel sredi leta 2004 (Adidas 2008). 

Program »mi Adidas« je bil namenjen samo športni obutvi.  Adidas ni namestil 

optičnih merilnikov stopal v svoje trgovine, kot je to navada pri večini drugih 

ponudnikov prilagojene obutve, pač pa je imel nekaj potujočih merilnih priprav, ki so 

potovale od trgovine do trgovine. S to napravo so odjemalcu izmerili dolžino in širino 

obeh stopal. Na osnovi meritve so izbrali modele obutve, ki so najbolj ustrezali velikosti 

izmerjenega stopala, med katerimi je odjemalec izbral tistega, ki mu je bil najbolj všeč. 

V trgovini niso imeli celotne zaloge prilagojenih modelov, pač pa samo en referenčni 

par za vsako številko. Na osnovi meritev je odjemalec preskusil ali mu predlagani 

model ustreza. Če je bil odjemalcu model všeč, je bilo mogoče izvesti še nekaj 

sprememb materiala ali barve pred oddajo končnega naročila. Dodatna možnost, ki so jo 

ponujali odjemalcu,  je bila možnost poljubnega našitka (vezenja) na določenih mestih. 

Ker imamo različno levo in desno stopalo, je obstajala tudi možnost nakupa levega in 

desnega čevlja v različni širini ali v različni dolžini. Odjemalec je naročeno obutev 

prejel v roku dveh do treh tednov v trgovini, kjer je oddal naročilo, ali po pošti. 

Ponudba in prodaja prilagojene obutve v Adidasu je bila tudi osnova za tak način 

prodaje obutve v Alpini, le da smo v Alpini dodali še nekaj sprememb in optični 

merilnik. 

Na žalost nimamo podatka, kaj se je zgodilo s programom »mi Adidas«, saj je 

spletna stran, ki ponuja prilagojeno obutev že nekaj časa neaktivna. Kot vse kaže je šlo 

bolj za komercialno potezo, s ciljem privabiti nove in stare odjemalce v trgovino, kjer bi 

lahko videli ostali prodajni program (Reichwald, Müller in Piller 2005b, 21-23). 

Selve  

Podjetje Selve ponuja žensko množično prilagojeno obutev. Pri tem omogoča 

svojim strankam, da obutev prilagajajo glede na njihove individualne potrebe, vse z 

namenom doseči čim boljše prileganje stopalu na osnovi primerjave stopala s kopitom 

(match-to-last).  
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Sam internetni program je sestavljen tako, da odjemalcem omogoča izbrati njihov 

najljubši dizajn izmed mnogih kombinacij. Program ne omogoča lastne kreativnosti, 

ampak omogoča samo izbiranje različnih kombinacij izmed že pripravljenih modelov. 

Cilj programa ni spodbujanje inovativnosti, pač pa, da vsak najde neko sebi najbolj 

primerno rešitev.  

Sam postopek naročila je podoben kot pri Left foot co. Pri prvem nakupu mora 

odjemalec izmeriti svoji stopali na optičnem merilniku (Selve 2008). Vse naslednje 

nakupe lahko opravi preko telefona ali spleta na osnovi te meritve. Na osnovi meritve se 

določijo modeli in velikostne številke, ki najbolj ustrezajo obliki izmerjenih stopal. 

Odjemalec lahko za izbrani model izbira peto, vrsto in barvo usnja, barvo podloge in 

usnjeni ali gumijast podplat. Po oddaji naročila odjemalec prejme naročeni par v petih 

do šestih tednih. Cene se gibljejo od 240 EUR naprej. Polovico se plača ob naročilu, 

drugo polovico pa pred prevzemom gotove obutve (Reichwald, Müller in Piller 2005b, 

32).  

Aetrex worldwide 

Zelo zanimiv in svojevrsten primer prilagajanja obutve uporabniku je primer 

podjetja Aetrex. Pri tem podjetju so razvili t.i. iStep tehnologijo določanja optimalnega 

prileganja obutve. Ta tehnologija ima tri korake: 

- merjenje velikosti stopala, 

- merjenje lokov stopala in 

- določanje točk maksimalnega pritiska pod stopalom. 

Postopek izmere je dokaj enostaven. Razvili so optični merilnik stopal, ki ima poleg 

merjenja velikosti stopal tudi senzorje za merjenje pritiskov pod stopali. Merilnik 

najprej izmeri velikost stopala, na osnovi katere se iz kolekcije določi kateri model ter 

katera dolžina in širina odjemalcu najbolj ustreza. Hkrati merilnik odčita tudi višine 

vseh treh lokov stopala. Na osnovi teh meritev se prilagodi tudi vložna steljka. Ker ima 

merilnik tudi senzorje pritiska, se lahko določi tudi točke pod stopalom, kjer nastanejo 

preveliki pritiski. Ti pritiski lahko povzročajo precej neugodne bolečine pri stanju ali 

hoji (Aetrex 2008a).   

Za tretji korak pa so razvili prav posebno prilagojeno mozaično tehnologijo (mozaic 

customization technology). Pri tem gre za poseben vložek, ki je kot mozaik sestavljen iz 

centimeter krat centimeter velikih kvadratkov. Tam, kjer je merilnik zaznal prevelike 

pritiske, enostavno odstranimo potrebno število kvadratkov in s tem na teh mestih 

stanjšamo vložek. Ta vložek se pred uporabo vstavi pod normalno vložno steljko. Na 

tak način dosežemo razbremenitev najbolj obremenjenih točk pod stopalom, posledično 

pa tudi bolj udobno hojo. To je še en način, kako lahko z razmeroma majhnimi stroški 

prilagajamo obutev praktično za vsakega odjemalca posebej (Aetrex 2008b).  
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Alpina 

Med vsa obutvena podjetja, ki izdelujejo kupcu prilagojeno obutev, se je pred leti 

pridružila tudi tovarna obutve Alpina iz Žirov. Sam postopek razvoja in prodaje kupcu 

prilagojene obutve, je privzet na osnovi Adidasovega koncepta in je bolj podrobno 

opisan v naslednjih dveh poglavjih. 

 

Nekateri ostali ponudniki kupcu prilagojene obutve 

Ponudba kupcu prilagojene obutve je vse bolj pestra. Nekateri starejši ponudniki se 

umikajo, prihajajo pa mnogi novi, ki v tem vidijo možnost za dober posel. Vsak nov 

ponudnik prinese trgu tudi novo svežino in nove ideje. V tabeli 6.1 je navedenih še 

nekaj drugih ponudnikov prilagojene obutve, katerih ne bomo podrobneje opisovali. Za 

dodatne informacije je poleg ponudnika navedena tudi njegova spletna stran, kjer se 

lahko dobi dodatne informacije. 

Tabela 2.6 Ostali spletni ponudniki kupcu prilagojene obutve (izbor) 

Podjetje Ime  projekta Spletna stran 

Reebok Reebok Custom Http://www.reebok.com/ 

Converse Converse one Http://www.converse.com/ 

Puma Mongolian BBQ Http://www.puma.com/ 

Timberland Customboots Http://www.timberland.com/ 

JG 

Customs 

JG Customs Http://www.thejgcustoms.com/  

Vans Vans Http://www.vans.com/ 

O'Neil Designyoursneaker Http://www.oneill-action.com/designyoursneaker/  

Footjoy Myjoys Http://www.footjoy.com/myjoys/Default.asp?bhcp=1  

Steve 

Madden 

Design your own... Http://www.stevemadden.com/ 

Otabo  Http://www.otabo.com/ 

Viavor  Http://www.viavor.com/ 

Vir: Boer in Dulio 2007. 

 

2.6 Prva generacija kupcu prilagojene obutve obutve iz Alpine 

Alpina, d. d., Žiri (v nadaljevanju Alpina) je družba za razvoj, proizvodnjo in 

trženje obutve doma in po svetu. Proizvodnjo ima organizirano v Sloveniji v okviru 

lastnih proizvodnih zmogljivosti ter v tujini v odvisnih podjetjih in pri kooperantih. Na 

območju jugovzhodne Evrope upravlja mrežo 121 prodajaln, v druge države po svetu pa 

prodaja preko razvejane mreže agentov in distributerjev. 
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Alpinino blagovno znamko nosijo številni izdelki modne in športne obutve, ki 

utrjujejo podobo in prepoznavnost Alpine na domačem in številnih mednarodnih trgih. 

Proizvodni in prodajni program modne obutve obsega žensko in moško modno 

obutev ter obutev za prosti čas. Na tujih trgih je Alpinina ženska obutev poznana tudi 

pod blagovno znamko Simona Fashion. 

Proizvodni in prodajni program športne obutve obsega obutev za tek na smučeh in 

za alpsko smučanje ter obutev za pohodništvo in gorništvo. Najpomembnejšo skupino 

proizvodov v okviru športne obutve predstavlja obutev za tek na smučeh blagovne 

znamke Alpina, ki ima vodilni svetovni tržni delež v segmentu tovrstne obutve. 

Alpina je razvojno usmerjena družba. Z uvajanjem sodobnih tehnologij v 

proizvodnjo, sodobnih tehnik prodaje ter z visoko usposobljenimi in motiviranimi 

delavci dosega dolgoročno rast in razvoj, povečuje tržno vrednost enote lastniškega 

kapitala ter skrbi za zadovoljstvo svojih kupcev. 

Alpina je danes v dinamičnem procesu poslovnega preoblikovanja. Prilagajanje 

proizvodne strukture globalnim trendom ter krepitev tržnega položaja na domačem in 

pomembnejših mednarodnih trgih, sta v ospredju vseh poslovnih aktivnosti v podjetju 

(Kronneger 2007).  

Zaradi vse hujše konkurence na obutvenem trgu smo bili prisiljeni poiskati dodatne 

tržne niše. Možnosti smo iskali predvsem v modelu kupcu prilagojene obutve. 

 V pričetku se je kupcu prilagojena kolekcija imenovala ACS (Alpina 

customization system), vendar smo bili prisiljeni spremeniti ime v . 
2.6.1 Postopek zbiranja informacij 

Z nakupom prvega optičnega merilnika leta 2001 smo pričeli v Alpini načrtno 

raziskovati velikosti, širine, oblike in razlike med posameznimi stopali. Na osnovi 

rezultatov bi se pozneje lahko odločili za pravilen pristop izdelave in prodaje 

posamezne kolekcije. Meritve smo zbirali vsepovsod (najprej smo izmerili stopala vsem 

zaposlenim, nato odjemalcem po naših trgovinah, tekmovalcem in njihovim 

spremljevalcem …). Po približno 6.000 meritvah so se pričeli oblikovati določeni 

rezultati. Njihova nadgradnja (trenutni rezultati meritev) je predstavljena v tej nalogi v 

poglavju 9. Ko smo videli koliko ljudi ima težave pri nakupu idealne obutve, nas je to le 

še dodatno spodbudilo k razvoju kupcu prilagojene kolekcije. Tukaj bi odjemalec, v 

zameno za določeno dodatno premijo, lahko kupil po dolžini in/ali širini različen levi in 

desni čevelj. Odvisno pač od njegovih potreb. 

Pred pričetkom resnega razvoja, izdelave in prodaje prilagojene kolekcije pa je bilo 

potrebno izvesti tudi dobro raziskavo trga. Podjetja običajno poskušajo z raziskavo trga 

dobiti odgovore predvsem na naslednja vprašanja (Potočnik 2002, 82): 

- kakšne so značilnosti določenega trga, 
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- koliko izdelkov je mogoče prodati na določenem trgu (v krajšem oz. daljšem 

roku, 

- kakšen je vpliv konkurence na trgu, 

- kakšen je učinek oglaševanja in prodajnopospeševalnih akcij, 

- kaj kupci pričakujejo od novega izdelka, 

- kakšno je gibanje cen, 

- prek katerih posrednikov (trgovine) poteka prodaja, 

- kako visoki so prodajni stroški pri organiziranju neposredne prodaje… 

2.6.2 Postopek izdelave kolekcije 

Ne glede na to, da smo imeli v Alpini že ogromno število starih čevljarskih kopit, 

smo za kolekcijo prilagojene obutve izdelali povsem nova kopita, prilagojena končnemu 

namenu uporabe čevlja, ki bo izdelan na njem. Širine in dolžine vseh izmerjenih stopal 

smo vnesli v graf. Iz tega grafa pa smo izračunali srednje širine stopala za določeno 

dolžino (vrednosti, ki naj bi predstavljale najpogostejšo obliko stopala pri Slovencih). 

Pri razvoju artikla Vision smo srednji širini dodali in odvzeli po eno širino in že smo 

imeli izdelane tri različne širine. Pri artiklu Tibet smo dodali in odvzeli kar po dve širini 

glede na srednjo. Pozneje smo s testi nošnje opazili, da je bila ta druga varianta dosti 

boljša, saj mnogokrat osebe, ki imajo širša stopala in jih izbrana obutev malce tišči, to 

kompenzirajo z nakupom ene številke večje obutve, kot jo nosijo običajno. Pri zamiku 

samo za eno širino, pa je razlika med posameznimi širinami tako majhna, da to z 

lahkoto nadomeščamo z eno velikostno številko večjo obutvijo. 

Slika 2.15 Prikaz določanja širin kopit za kolekcijo prilagojene obutve 

 
Vir: Alpina 2008a.  

 

Na sliki 7.1 je prikazan primer določanja posameznih širin. Srednja črta predstavlja 

srednjo širino, zgornja predstavlja najširše kopito, medtem ko spodnja najožje kopito. Iz 
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slike 7.1 se tudi lepo vidi, da gradiranje kopit ni bilo linearno, kot je to običajno (rast 

med posameznima številkama ni bila 6,66 mm v francoskem sortimentu), pač pa so se v 

razvojno raziskovalni enoti, kjer so izvajali gradiranje, glede na pridobljene rezultate 

meritev odločili za malce drugačen razpon med posameznimi številkami, kot je to 

običajno v obutveni industriji. 

Na ta način smo najprej razvili pohodna modela Vision in Tibet. Šele pozneje smo 

razvili tudi en moški in en ženski modni model (Aldo in Inja). Že rezultati ankete v 

okviru projekta EUROShoE so pokazali, da zaradi svoje nagnjenosti k modi, modni 

čevlji niso najbolj primerni za izdelavo v okviru prilagojene obutve (EUROShoE, 

2002b). Bolj primerna obutev je treking in smučarska obutev, ki nista tako strogo 

podvržena modnim smernicam. V ta namen sta modna modela bolj klasična, ki se lahko 

prodajata več sezon. Na koncu smo odjemalcem ponudili še prilagojen moški in ženski 

smučarski model. 

Ker tri različne širine zahtevajo določene prilagoditve v proizvodnji, smo bili 

prisiljeni prilagoditi tudi proizvodnjo. V izogib prevelikim stroškom smo poskušali 

uporabiti čim več enakih sestavnih delov pri različnih širinah. Poleg kopit različnih 

širin, smo morali na koncu uporabiti le še notranjike in nekatere podplate v različnih 

širinah. Pri podplatih za artikel Tibet nismo uporabili koritastega podplata, pač pa smo 

uporabili raven podplat, ki se lahko tudi odbrusi. Na ta način smo uporabili samo en 

podplat za vse tri širine. Za vsako širino se je pred montažo pobrusil po šabloni, da smo 

dobili pravo velikost. Vse ostale sestavne dele nam je uspelo prilagoditi do take mere, 

da smo lahko imeli eno velikost kosa za vse tri širine.   

Slika 2.16 Kupcu prilagojeni smučarski čevelj - model X8 

 

Vir: Alpina 2006. 

 

Pri smučarski obutvi smo bili prisiljeni v iskanje drugih rešitev. Zaradi visokih 

stroškov izdelave orodij za brizganje plastičnih sestavnih delov, smo morali uporabiti 
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eno orodje za vse širine. Namesto tega pa smo morali spreminjati debelino pen v 

notranjem čevlju. Tako smo za najožji model uporabili debelejše pene, za najširši model 

pa tanjše pene. Na tak način smo pridobili občutne razlike med posameznimi širinami.  

Ker bi bil rok dobave dokaj dolgotrajen, če bi izdelovali obutev šele potem, ko bi v 

Alpino prišlo določeno naročilo, smo izdelali določeno število parov na zalogo. Na ta 

način smo sicer povečali zalogo v končnem skladišču, vendar smo bili v to prisiljeni iz 

povsem preprostih razlogov: 

- če bi obutev izdelovali šele po prihodu naročila, bi bil rok dobave za nekaj 

dni, morda celo več kot teden dni, daljši in 

- ta par bi morali izdelati vmes med redno proizvodnjo (kar bi povzročilo 

zastoje -  prilagoditev strojev za izdelavo), ali pa bi morali za izdelavo te 

obutve postaviti prav posebno delavnico, kjer bi izdelovali samo prilagojeno 

obutev (riziko – ker nismo vedeli, koliko bo naročil).  

2.6.3 Postopek prodaje 

Ker je kupec lahko kupil levi in desni čevelj različne dolžine in/ali širine, je bilo 

potrebno povsem prilagoditi način prodaje. Ker ni šlo več za klasično prodajo v parih, 

sta bili na izbiro dve možnosti: 

- ali bomo vsak posamezni čevelj zapakirali v svojo embalažo (torej bi kupec 

plačal obutev po kupljenih komadih), 

- ali pa bi čevlje vseeno zapakirali v parske škatle, vendar bi moral imeti vsak 

svojo EAN kodo (torej dve EAN kodi na vsaki škatli). 

Za katerokoli možnost bi se odločili, bi morali novemu načinu prilagoditi program 

prodaje. Odločili smo se za drugo možnost. Kar je lahko pomenilo, da smo lahko iz 

vsake škatle prodali le po en čevelj, drugi pa je ostal v škatli. 

Prvi dan prodaje, kupcu prilagojene obutve, je bil 26. junij 2003, ko smo pričeli s 

prodajo prilagojenega pohodniškega modela Tibet. Še bolj intenzivno se je prodajna 

akcija nadaljevala v letu 2004, ko smo v šest glavnih trgovin (Ljubljana, Maribor, 

Kranj, Nova Gorica, Celje in Žiri) namestili optične merilnike stopal, ki so imeli hkrati 

tudi vlogo svetovalca pri prodaji prilagojene obutve (Kacin et al. 2007, 19-27). Prodaja 

prilagojene obutve je potekala samo v zgoraj naštetih trgovinah. V vsaki trgovini so 

zaradi omejenosti skladišča imeli na razpolago samo po en par vsake velikostne in 

širinske številke določenega artikla. Postopek prodaje je bil naslednji: 

- Najprej je vsak odjemalec pomeril oba stopala na optičnem merilniku. 

- Merilnik je na osnovi meritev svetoval pravo velikostno in širinsko številko 

za vsako stopalo posebej.  

- Odjemalec preskusi predlagano obutev. Čeprav je bila večina odjemalcev 

zadovoljna s prvim predlogom, je bilo zaželjeno preskusiti tudi sosednje 

dolžine/širine. 



Teoretična izhodišča 

58 

- Sledi naročilo izbrane obutve. 

- Čez nekaj dni sledi še prevzem naročene obutve in plačilo v trgovini. Bila je 

tudi možnost prevzema po pošti. Izjema je bila edino trgovina v Žireh, ki je 

zelo blizu centralnega skladišča, tako da je odjemalec lahko prejel izbrano 

obutev že v roku 15 do 20 minut. 

2.6.4 Zakaj prodaja prve generacije kupcu prilagojene obutve ni zaživela? 

V osnovi je bilo izdelanih šest osnovnih modelov: 

- moški modni čevelj, 

- ženski modni čevelj, 

- treking model Vision, 

- pohodni čevelj Tibet ter 

- moški in ženski smučarski čevelj. 

Izdelano je bilo približno 10.000 parov prilagojene obutve. Od tega 3.000 parov 

prilagojene modne obutve, 5.000 parov pohodne in treking obutve ter 2.000 parov 

smučarske obutve. Ker prodaja te kolekcije traja že 5 let, so se vmes pojavili tudi novi 

posodobljeni in izboljšani modeli. V vseh teh letih je bilo prodano dobrih 7.000 parov 

prilagojene obutve, tako da s prodajo nikakor ne moremo biti zadovoljni. Glede na 

rezultate raziskave o različnosti stopal, so bila pričakovanja precej večja. Naj naštejem 

samo nekaj razlogov za slabo prodajo: 

- Slaba obveščenost odjemalcev. Res se je vsako leto izvedlo nekaj posebnih 

akcij (dnevi trekinga), ki so bili prvotno namenjeni pohodni obutvi, 

naknadno pa smo dodali še promocijo kupcu prilagojene pohodne obutve. Ti 

dnevi so bili razmeroma dobro obiskani, vendar je to za uspešno promocijo 

in prodajo odločno premalo. Drugega obveščanja potencialnih odjemalcev 

praktično ni bilo, razen obveščanja naših odjemalcev s pomočjo plakatov v 

trgovini. Oglaševanje bi moralo potekati bolj obširno tudi preko javnih 

medijev (TV, radio). Če omenimo samo to, da večina rednih Alpininih 

odjemalcev ne pozna možnosti nakupa kupcu prilagojene ponudbe, potem se 

lepo vidi kako slaba je bila obveščenost. Po rezultatih ankete, ki smo jo 

izvedli v okviru te naloge, kar 63 % vprašanih ni vedelo za ponudbo kupcu 

prilagojene obutve. Razumeti pa je potrebno, da je bila anketa izvedena 

pretežno med osebami, ki so blizu Alpini (ali so Alpinini odjemalci, ali je 

celo kdo izmed sorodnikov zaposlen v Alpini) in so dokaj dobro obveščeni o 

Alpinini ponudbi. Če bi anketo izvajali med povsem naključnimi osebami, bi 

bil odstotek neinformiranih oseb zagotovo precej višji. Glede na razgovore, 

ki smo jih imeli z osebami, ki so kupovale to obutev, je bila v tem primeru 

najbolj učinkovita reklama, ki je šla od ust do ust, kar pa je premalo za 



Teoretična izhodišča 

59 

uspešno prodajo. V preobilju ponudbe ni dovolj samo to, da ponujamo nekaj 

zares drugačnega, moramo biti tudi opazni. 

- Premalo modelov in s tem posledično premalo izbire. Tukaj je še posebej do 

izraza prišla ženska modna obutev. V tem segmentu je bil razvit samo en 

dokaj preprost model v dveh barvah (rdeči in črni barvi), kar pa je odločno 

premalo. Ker je ta segment najbolj podvržen modi, ga je na tak način težko 

prodajati. Morali bi izbrati nekaj modelov za starejše odjemalke. Le-te se 

manj ravnajo po modi, poleg tega pa so pri njih težave s stopali pogostejše. 

Ravno nasprotno pa je bilo pri edinem moškem modnem modelu. Moška 

moda je dosti manj podvržena modnim smernicam, oz. se le-te počasneje 

menjajo. Posledično je bil moški model zelo dobro prodajan in ga je na 

zalogi le še nekaj parov. 

- Previsoka cena. Za kolekcijo prilagojene obutve so bili izbrani le boljši 

modeli, ki imajo tudi višjo ceno. Navadni prodajni ceni pa je potrebno 

prišteti še približno 30 % pribitek za prilagojenost. Najslabša prodaja je bila 

prav pri smučarski obutvi, kjer je prodane komaj 50 % izdelane kolekcije. 

Zaradi svojih lastnosti (školjka je iz termoplasta, ki se lahko segreje in 

poljubno preoblikuje) se je večina odjemalcev izognila dodatni premiji pri 

nakupu s tem, da so kupili smučarsko obutev iz navadne prodajne kolekcije, 

to kupljeno obutev pa so nato prinesli v Alpinin servis, kjer jim je serviser 

zastonj izvedel manjše prilagoditve školjke za boljše prileganje smučarskega 

čevlja. 

- Pomanjkanje majhnih velikostnih številk pri trekingu. Pri treking in 

pohodniški obutvi je bila najmanjša velikostna številka 38. Ker pa sta 

najpogostejši ženski velikostni številki 37 in 38, veliko pa jih nosi tudi 

velikostno številko 36, marsikatera odjemalka ni mogla dobiti svoje številke. 

Glede na naročila ženske obutve je med velikostnima številkama 35 in 37 

naročeno približno četrtino vse ženske obutve. Iz zgoraj povedanega sledi, da 

četrtina ženske populacije sploh ni mogla kupiti prilagojenih pohodniških 

modelov. 

2.7 Druga generacija kupcu prilagojene obutve iz Alpine - Binom 

Ker s prodajo prve generacije kupcu prilagojene obutve nismo bili zadovoljni, smo 

iskali nove rešitve s katerimi bi izboljšali učinek prodaje. Na ta način smo zastavili 

povsem nov koncept, ki smo ga poskušali izpeljati v okviru prodaje druge generacije 

kupcu prilagojene obutve, ki je prišla v Alpinine prodajalne v oktobru leta 2008. To 

kolekcijo smo poimenovali »Binom«. 
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Slika 2.17 Primer moškega artikla - Binom 

 

 

 

 
Vir: Alpina 2008b. 

2.7.1 Postopek zbiranja informacij 

Glede zbiranja informacij o obliki stopal naših odjemalcev se glede na prvo 

generacijo ni spremenilo prav veliko. Z leti se je baza izmerjenih stopal samo še 

povečala in sedaj obsega okrog 12.000 izmerjenih stopal. Glede na analize smo 

ugotovili, da za neko sliko povprečnega slovenskega stopala zadošča že približno 6.000 

meritev. To so zadnje analize samo še potrdile, kajti rezultati se ne glede na število 

dodatnih meritev bistveno ne spreminjajo več. Zato smo se sedaj bolj preusmerili v 

merjenje stopal pripadnikov drugih narodov in analizi stopal posameznih starostnih 

razredov. V okviru priprav na prodajo druge generacije kupcu prilagojene obutve, smo s 

pomočjo Fakultete za strojništvo iz Ljubljane razvili povsem nov optični merilnik, ki je 

mnogo cenejši in manjši kot so bili vsi prejšnji merilniki (več v poglavju 5.4). S tem 

bomo lahko dosegli, da bo več prodajaln opremljenih s tem merilnikom, ki bo hkrati 

lahko tudi svetovalec pri prodaji. Ima pa novi merilnik tudi nekaj bistvenih izboljšav. 

Med drugim se poleg meritve zapiše tudi spol in starost osebe, ki si meri stopala. Na ta 

način bomo prišli do poglobljenih podatkov, kakšne so natančno razlike med moškim in 

ženskim stopalom, ter kar je še pomembneje – kako se nam stopalo z leti spreminja. Na 

ta način bomo lahko prilagajali nove kolekcije glede na starostne skupine in njihovo 

obliko stopal. 
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2.7.2 Postopek izdelave kolekcije 

Na začetku smo v sodelovanju z Juretom Miklavcem (priznanim slovenskim 

industrijskim oblikovalcem) pričeli z oblikovanjem štirih novih prilagojenih modelov, 

ki bodo na tržišču v več barvnih kombinacijah - dva modna in dva treking modela. Za 

razliko od prve generacije prilagojene obutve tokrat nismo šli v popolnoma nov razvoj 

kopit. Glede na rezultate meritev smo poiskali najbližje kopito, ki je že razvito v Alpini 

za modna modela in najbolje prodajano treking kopito za treking obutev. Na teh kopitih 

smo najprej izvedli rahle korekcije, nato pa izdelali dve različni širinski varianti. Med 

ozkim in širokim kopitom je sedaj tri širinske številke razmika. To pa je že razlika, ki jo 

pri preizkušanju obutve lahko vsakdo z lahkoto občuti. Glede na obliko kopit smo 

pričeli z razvojem zgornjih (oblika zgornjega dela in izbira materialov) in spodnjih 

delov (notranjik, podplat …). Ker je razvoj posamezne forme za izdelavo podplata zelo 

drag in dolgotrajen postopek, smo izbrali take možnosti, da smo lahko en podplat 

uporabili za obe širini. Tudi pri vseh drugih operacijah izdelave, se je poskušalo čim 

bolj združevati sestavne dele in operacije, tako da bi bili čim manjši stroški razvoja in 

izdelave. 

Slika 2.18 Primer ženskega artikla - Binom 

 

 
Vir: Alpina 2008b. 

 

Poseben poudarek je na sodobnem designu, mehkobi in dihanju obutve, ki naj bi že 

po prijetnem zunanjem videzu pritegnili odjemalce. Posebnost kolekcije je predvsem 

način izdelave (štrobel izdelava, petni blažilec pritiskov, lateks lepilo za boljše dihanje) 

in posebno skrben  izbor materialov (mehki materiali - nubuk, mehka steljka - 

vegetabilno strojeno usnje), ki so kvaliteto gotove obutve bistveno dvignile in bistveno 

pripomogle k boljšemu počutju odjemalca. 



Teoretična izhodišča 

62 

Bistvo BINOM-a je, da imamo že v osnovi dve različni širini posameznega modela, 

ki pa jima lahko z vstavljanjem dodatne VCP steljke dodamo dve dodatni širini. Iz tega 

sledi, da v končni fazi prodajamo posamezen model v štirih različnih širinah.   

Slika 2.19 Prikaz različnih volumnov pri drugi generaciji kupcu prilagojene obutve  

 
Vir: Alpina 2008c. 

2.7.3 Postopek prodaje 

Glede na prvo generacijo se postopek prodaje ni bistveno spreminjal. Podobno kot 

pri prvi generaciji, se izvede najprej pomerjanje na optičnem merilniku, ki nam tudi 

svetuje in predlaga najprimernejšo velikostno številko obutve. Ker bosta tokrat samo 

dve različni širini, vmesne širine pa se bo prilagajalo s posebnim vložkom, nam 

merilnik svetuje, ali bomo imeli obutev samo s klasično steljko, ali bo potrebno vstaviti 

še poseben vmesni vložek za prilagajanje (to je 3 milimetre debel vstavni vložek -VCP 

volume plate control). S pomočjo vložka bomo lahko prilagajali obutev za skoraj eno 

širinsko številko. Tako bo lahko kupec prilagajal vsak kupljen čevelj posebej, glede na 

obliko svojih stopal.  

Hkrati s prodajo druge generacije kupcu prilagojene obutve se testira tudi 

pripravljenost optičnih merilnikov za prodajo obutve preko interneta, ki naj bi se pričela 

v naslednjih nekaj letih. Osnova naj bi bila meritev na merilniku. Odjemalec bi nato 

prejel svojo identifikacijsko kartico, s katero bi imel dostop do Alpinine spletne 

prodajalne. Na tej kartici naj bi bila koda pod katero je shranjena njegova meritev. Z 

vpisom te kode bo odjemalcu omogočeno spletno svetovanje in nakup obutve preko 

interneta. Največja težava je zaenkrat pridobitev pravilnega »matchinga«. To je 
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pravilnega razmerja med obliko stopala in notranjim volumnom obutve. Pravilen 

»matching« pa je osnova za uspešno spletno prodajo na osnovi meritev.  

Zakaj je postavitev pravilnega »matchinga« tako pomembna? Vsako stopalo ima 

štiri vrste prileganja. Čevelj se statično prilega ko stopalo miruje (odjemalec sedi). 

Stoječe prileganje je, ko odjemalec stoji. Med stanjem je stopalo dosti bolj napeto kot 

med sedenjem in je posledično drugačne oblike. Obstajata še funkcionalno (med 

gibanjem) in toplotno (spremembe, ki so posledica vročine in vlage) prileganje (Rossi et 

al. 1984). Dober »matching« program mora upoštevati vse štiri vrste prileganja, sicer bo 

nasvet odjemalcu napačen. Z nekajletnimi testiranji počasi izpopolnjujemo program do 

take mere, da je vse bolj zanesljiv in v bližnji prihodnosti bo dozorel tudi za javno 

uporabo. 

Trženje druge generacije kupcu prilagojene obutve se je pričelo že pred prihodom 

kolekcije na trg. Že v septembru 2008 se je pričela spletna nagradna igra v okviru 

predstavitve nove kolekcije. V nadaljevanju so oz. bodo sledile še druge promocijske 

akcije (jumbo plakati, zloženke, televizijske reklame, promocija preko znanih oseb …). 

Skratka, promocija je bila tokrat zastavljena veliko širše kot pri prvi generaciji in 

upamo, da je bila oz. bo tudi veliko bolj odmevna in posledično tudi veliko bolj 

uspešna.  

2.7.4 Razlike med prvo in drugo generacijo kupcu prilagojene obutve 

Naj povzamem samo nekaj največjih razlik med prvo in drugo generacijo kupcu 

prilagojene obutve: 

Prodaja prve generacije je potekala samo v šestih trgovinah, medtem ko prodaja 

druge poteka v vseh Alpininih trgovinah (tudi v tistih, ki ne bodo opremljene z optičnim 

merilnikom). 

Optični merilniki so včasih svetovali samo okrog nakupa prilagojene obutve. 

Programska oprema novih merilnikov pa je prilagojena prodaji večini Alpinine 

kolekcije. V prihodnosti pa se bo program razvil do take mere, da bomo lahko preko 

merilnika svetovali tudi pri prodaji celotne Alpinine kolekcije in tudi obutve iz dokupa. 

Pri prvi generaciji je odjemalec lahko kupil po dolžini in po širini različen levi in 

desni čevelj. Pri drugi generaciji se obutev prodaja samo v parih, različne širine pa se bo 

poskušalo korigirati z dodatno vložno steljko. Različnih dolžin tokrat ni mogoče 

kupovati. 

Zaloge gotove obutve so v trgovini normalne, tako da odjemalec lahko takoj odnese 

domov kupljen par. 
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Medtem ko smo pri prvi generaciji prodajali uslugo (meritev) in storitev1 

(prilagojena obutev), pri drugi generaciji prodajamo samo uslugo (meritev in le delno 

prilagajanje volumna obutve). Pri prvi generaciji smo za storitev zaračunavali 30 % 

premijo pri končni ceni, medtem ko pri drugi generaciji tega pribitka ne računamo. 

Medtem ko smo pri prvi generaciji lahko pod profitabilnost uvrstili že dodatno premijo 

pri vsakem prodanem prilagojenem paru, lahko pri drugi generaciji smatramo pod profit 

šele vsak dodatno prodani par glede na osnovno prodajo. 

2.7.5 Ciljni kupci druge generacije kupcu prilagojene obutve 

Ciljni kupci druge generacije kupcu prilagojene obutve so predvsem kupci starejši 

od 20 let in tisti, ki: 

- cenijo udobje, 

- spoštujejo drugačnost, 

- so za dobro obutev pripravljeni plačati več, 

- imajo dimenzijske težave s stopali (različna leva in desna stopala, ozka 

široka stopala) in 

- imajo poškodbe stopal (športniki, diabetiki). 

                                                 
1 Storitev opredelimo kot posebno dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec storitve ponudi 

uporabniku. Pri razlikovanju storitev in izdelkov najprej opazimo neoprijemljivo naravo 
storitev. Storitve ponavadi opisujemo kot neoprijemljive, nevidne in minljive. Zahtevajo sprotno 
izvedbo in porabo. V nasprotju s tem so izdelki oprijemljivi, vidni in shranljivi in ne zahtevajo 
neposredne povezave med ponudnikom in uporabnikom. Opredelitev storitev kot 
»nematerialnega blaga« je sporna, saj imajo nekatere storitve elemente oprijemljivosti (npr. 
računalniška programska oprema na nosilcih podatkov, filmska predstava, striženje las …)   
(Potočnik 2002, 421-422) 
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3 EMPERIČNI DEL 

3.1 Analiza stopal Alpininih odjemalcev 

Že stoletja se proizvajalci obutve soočamo z naslednjima vprašanjema: 

- katera dolžina in širina stopala je najbolj zastopana pri posameznem narodu in 

- koliko odjemalcev ima različno levo in desno stopalo do take mere, da bi morali 

kupiti dva, po dolžini in/ali po širini prilagojena čevlja? 

Z odgovorom na prvo vprašanje bi prišli do najboljšega izkoristka pri množični 

proizvodnji, saj bi lahko prilagodili svoje kolekcije kar najširšemu krogu odjemalcev. Z 

odgovorom na drugo vprašanje pa bi pridobili odgovor na vprašanje, ali se splača 

prodajati obutev po komadih in ne po parih, tako kot je to sedaj običajno. Pri 

individualni proizvodnji zgornji vprašanji ne povzročata nikakršnih težav, saj je vsak 

čevelj popolnoma prilagojen posameznemu odjemalčevemu stopalu, za kar odjemalec 

plača tudi dodatno premijo. 

 Pri iskanju odgovora na ti dve vprašanji naletimo na številne prepreke. Največja je 

ta, da je do teh podatkov razmeroma zapleteno priti, zato ker jih vsi proizvajalci obutve  

skrbno skrivajo pred konkurenco.  

Po mnenju razvojne skupine Clarks je dovolj 8.000 meritev (Bonham et al. 1976, 

46), da dobimo neko povprečno obliko stopala za določeno populacijo. Ta trditev je 

dokaj točna, saj smo tudi v Alpini prišli do podobnih rezultatov. Prvi cilj nakupa 

merilnika stopal je bil prav pridobitev povprečne oblike stopala slovenskega odjemalca. 

Po nekajletnih merjenjih smo pridobili dobrih 6.000 meritev, ki smo jih imeli za osnovo 

razvoja prve generacije kupcu prilagojene obutve (Fatur, Dolinšek in Novak 2007). Tem 

meritvam smo do sedaj dodali še več kot 6.000 novih meritev in povprečni rezultat se je 

le malo spremenil. Iz tega lahko potegnemo zaključek, da je dovolj tudi že manj kot 

6.000 meritev stopal za določeno skupino, da dobimo  uporabne rezultate. 

Zavedati se je potrebno, da se lahko stopala med pripadniki posameznih narodov 

zelo razlikujejo. Javnosti je sicer zelo malo dostopnih podatkov o tem, vendar se že na 

podlagi naročil, ki prihajajo v Alpino iz posameznih držav, da razbrati kakšna je 

povprečna oblika stopal prebivalcev po posameznih državah. Na splošno velja, da imajo 

prebivalci Združenih držav Amerike ožja in daljša stopala od Evropejcev, prebivalci 

daljnega vzhoda (npr. Japonske) pa širša in krajša (Wikipedija 2008). Razlike med 

posameznimi narodi Evropske Unije zaenkrat še niso raziskane. Iz naročil, ki jih 

prejemamo v Alpini pa lahko sklepamo, da imajo Italijani in Francozi ožja (do nekako 

širine E 2
1 ), medtem ko imajo Nemci in prebivalci bivše Jugoslavije širša stopala 

(prihajajo naročila do širine H). Posebno poglavje je področje Rusije. Od tam prihajajo 

naročila za modno obutev v zelo ozkih širinah, medtem ko za zimsko obutev prihajajo 

naročila za zelo široke modele. V tem primeru odigra glavno vlogo podnebje, saj je 
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potrebno pozimi dodatno obuti kakšen par toplih nogavic več. Iz teh naročil je tako 

težko razbrati povprečno rusko stopalo, saj po eni strani obliko narekuje moda, po drugi 

pa zahtevni življenski pogoji. 

 Iz meritev, ki smo jih izvajali v sosednji Republiki Avstriji, smo prišli do 

ugotovitev, da so precejšnje razlike lahko že med posameznimi prebivalci znotraj 

določene pokrajine. Tako imajo prebivalci, ki prihajajo iz večjih avstrijskih mest širša 

stopala, kot prebivalci odročnih krajev v Avstriji, kjer se pretežno ukvarjajo z 

gozdarstvom in z delom na kmetiji. Razlog je v vrsti obutve, ki jo uporabljajo 

posamezniki. V mestu se nosi široka in udobna obutev, v kateri stopalo nima zadostne 

opore. Da v takih primerih stopalo doseže neko stabilno stanje, se mora okrepiti samo z 

ojačanjem mišične strukture. Nasprotno pa prebivalci na kmetih uporabljajo tesno 

obutev, ki jih ščiti pri nevarnih opravilih. Taka obutev pa jim sama podpira skelet 

stopala, zato imajo ožja stopala. 

Na osnovi meritev, ki smo jih izvedli v Alpini, lahko za prebivalce Slovenije 

rečemo, da so najpogostejše velikostne številke pri moških številke 41, 42 in 43 (med 7 

in 9), pri ženskah pa številki 37 in 38 (med 4 2
1  in 6). Medtem ko so najpogostejše 

širinske številke pri moških 5, 6, 7 in 8 (E, F, G in H), pri ženskah pa 4, 5 in 6 (D, E in 

F). Velja pa tudi da si najraje izmerijo svoja stopala otroci med 5. in 14. letom starosti in 

mladi med 25. in 35. letom starosti. 

O tem kakšne so razlike med levimi in desnimi stopali obstaja še manj javno 

dostopnih podatkov. Tako, da lahko podamo le razlike, ki smo jih pridobili v Alpini. Ti 

podatki kažejo, da znaša razpon med najožjim in najširšim stopalom več kakor 10 širin, 

kar pomeni, da lahko z izdelavo samo ene širine pokrijemo razmeroma ozek krog 

odjemalcev. Res pa je, da je le malo stopal uvrščenih v najbolj skrajne širine, večina pa 

jih je v zlati sredini. Iz opravljenih meritev smo ugotovili, da ima 50 % populacije 

razliko v širini/obsegu med levim in desnim stopalom manjšo kot pol širine, 35 % 

populacije ima razlike med pol in eno širino, 14 % populacije ima razliko v širini za 

celo širino, medtem ko ima 1 % odjemalcev kar za dve širinski številki razlike med 

posameznimi stopali.  
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Slika 3.1 Razlike v širini med posameznimi stopali 

Razlike po širini ( v širinskih številkah)

50%

35%

14%
1%

manj kot 0.5

med 0,5 in 1

med 1 in 2

več kot 2

 
Vir: Alpina 2008a. 

 

Prav tako smo ugotovili, da ima 25 % odjemalcev razliko v dolžini med levim in 

desnim stopalom za več kot pol velikostne številke, ter da jih ima 10 % razliko v dolžini 

za več kakor eno velikostno številko. 

Slika 3.2 Razlike v dolžini med posameznimi stopali 

Razlike v dolžini (dolžinske številke)

65%

25%

10%

manj kot 0.5

med 0,5 in 1

več kot 1

 
Vir: Alpina 2008a. 

 

Iz zgoraj podanih podatkov lahko potegnemo povsem preprost zaključek, da je 

potencialna letna prodaja prilagojene obutve samo v Sloveniji okrog 900 tisoč parov (če 

predpostavljamo, da povprečen Slovenec kupi vsako leto 3 pare obutve, da ima 

približno 15 % Slovencev vsaj za eno širinsko ali dolžinsko številko razlike med obema 

stopaloma in da bi vsi ti kupovali prilagojeno obutev v Alpini). Ker Alpina proda 

približno 1.500 parov kupcu prilagojene obutve letno, drugih podobnih ponudnikov pa v 

Sloveniji ni, to pomeni, da ima večina odjemalcev z različnimi stopali resne težave pri 

izbiri, nakupu in pozneje tudi pri nošnji kupljene obutve. Posledice se pogosto izražajo 

tudi v obliki resnih zdravstvenih težav, ki jih imajo osebe z nepravilno izbrano obutvijo.  
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V nadaljevanju bomo izvedli še dodatni test enakosti dolžine in širine stopal. V ta 

namen bomo izvedli preskus dvojic v okviru »t« testa za preverjanje homogenosti 

skupin. Kot vzorec bomo vzeli 1830 različnih meritev, ki smo jih izvedli v letu 2005. 

Pri izvedbi izračunov smo uporabili SPSS program. 

Najprej smo preverili domnevi, da sta dolžini levega in desnega, oziroma širini 

levega in desnega stopala enaki. Opredelili smo 4 nove spremenljivke in sicer dolžina 

krajšega (DOLZINA_KR) in dolžina daljšega stopala (DOLZINA_DAL) ter širina 

ožjega (SIRINA_O) in širina širšega stopala (SIRINA_S). Ob tem lahko preskusa 

opredelimo na sledeči način: 

 

0

1

: 0

: 0

H D

H D

=

<

 

 

Kjer pomeni D razliko med krajšim in daljšim stopalom oziroma razliko med ožjim 

in širšim stopalom.  

Za obe lastnosti postavimo ničelno domnevo, da med levim in desnim stopalom ne 

obstajajo bistvene razlike med vrednostmi, ki smo jih pridobili v okviru meritev. Kot 

alternativno domnevo damo, da med stopali obstajajo bistvene razlike (da je eno stopalo 

krajše od drugega, oz. ožje od drugega in obratno). 

Preskus navedenih domnev je bil sprva opravljen na celotnem vzorcu (skupaj moški 

in ženske), rezultati pa so predstavljeni v spodnjih tabelah   

Tabela 3.1 Statistika testa dvojic za celoten vzorec 

Paired Samples Statistics

251,89497 1830 26,946062 ,629897

254,64727 1830 27,011245 ,631421

96,38464 1830 9,504257 ,222174

98,03016 1830 9,602582 ,224472

DOLZINA_KR

DOLZINA_DAL

Pair
1

SIRINA_O

SIRINA_S

Pair
2

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Vir: Alpina 2008a. 
 
N – velikost vzorca, 
Mean – povprečje, 
Std. Deviation – standardni odklon, 
Std. Error mean – povprečni standardni odklon, 
Pair – par 
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Tabela 3.2 Korelacija testa dvojic za celoten vzorec 

Paired Samples Correlations

1830 ,996 ,000

1830 ,989 ,000

DOLZINA_KR &
DOLZINA_DAL

Pair 1

SIRINA_O & SIRINA_SPair 2

N Correlation Sig.

 

Vir: Alpina 2008a. 
 
N – velikost vzorca 
Correlation – povezava 
Sig. – stopnja tveganja     
Pair – par 

Tabela 3.3 Test preskusa dvojic za celoten vzorec 

Paired Samples Test

-2,752295 2,394326 ,055970 -2,862068 -2,642523 -49,174 1829 ,000

-1,645519 1,389037 ,032470 -1,709202 -1,581836 -50,677 1829 ,000

DOLZINA_KR -
DOLZINA_DAL

Pair 1

SIRINA_O - SIRINA_SPair 2

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Vir: Alpina 2008a. 
 
Mean – povprečje 
Std. Deviation – standardni odklon 
Std. Error mean – povprečje standardne napake 
95 % confidence interval of the difference – 95 % interval zaupanja 
Lower – spodnji 
Upper – zgornji 
Df – prostostna stopnja  
Sig (2-tailored) – stopnja tveganja (dvostranska) 
Pair - par 
 

Na podlagi preskusa dvojic lahko pri zanemarljivem tveganju zavrnemo ničelno 

domnevo in sprejmemo sklep, da sta stopali različno dolgi, oziroma različno široki. S    

5 % tveganjem lahko trdimo, da je povprečna razlika v dolžini obeh stopal med 2,64 in 

2,86 mm, oziroma da je povprečna razlika v širini obeh stopal med 1,58 in 1,71 mm. 

Zatem smo navedeni preskus opravili posebej za moške in posebej za ženske. 

Ničelne in alternativne domneve ostanejo enake kot pri zgornjem primeru: 

 

0
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: 0

: 0

H D
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Rezultati, so predstavljeni v spodnjih tabelah: 
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Tabela 3.4 Statistika testa dvojic (ločeno moški in ženske) 

Paired Samples Statistics

235,33107 634 22,786579 ,904971

237,89606 634 22,734889 ,902918

90,16909 634 8,155537 ,323898

91,71199 634 8,242274 ,327343

260,67550 1196 24,769951 ,716242

263,52709 1196 24,801495 ,717154

99,67951 1196 8,465297 ,244780

101,37943 1196 8,528726 ,246614

DOLZINA_KR_Z

DOLZINA_DAL_Z

Pair
1

SIRINA_O_Z

SIRINA_S_Z

Pair
2

DOLZINA_KR_M

DOLZINA_DAL_M

Pair
3

SIRINA_O_M

SIRINA_S_M

Pair
4

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Vir: Alpina 2008a. 
 
N – velikost vzorca, 
Mean – povprečje, 
Std. Deviation – standardni odklon, 
Std. Error mean – povprečni standardni odklon, 
Pair – par 

Tabela 3.5 Korelacija testa dvojic (ločeno moški in ženske) 

Paired Samples Correlations

634 ,995 ,000

634 ,986 ,000

1196 ,995 ,000

1196 ,986 ,000

DOLZINA_KR_Z &
DOLZINA_DAL_Z

Pair
1

SIRINA_O_Z &
SIRINA_S_Z

Pair
2

DOLZINA_KR_M &
DOLZINA_DAL_M

Pair
3

SIRINA_O_M &
SIRINA_S_M

Pair
4

N Correlation Sig.

 

Vir: Alpina 2008a. 
 
N – velikost vzorca 
Correlation – povezava 
Sig. – stopnja tveganja     
Pair – par 
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Tabela 3.6  Test preskusa dvojic (ločeno moški in ženske) 

Paired Samples Test

-2,564985 2,271676 ,090220 -2,742151 -2,387818 -28,430 633 ,000

-1,542902 1,361623 ,054077 -1,649094 -1,436710 -28,532 633 ,000

-2,851589 2,451990 ,070901 -2,990693 -2,712484 -40,219 1195 ,000

-1,699917 1,400870 ,040507 -1,779390 -1,620443 -41,966 1195 ,000

DOLZINA_KR_Z -
DOLZINA_DAL_Z

Pair
1

SIRINA_O_Z -
SIRINA_S_Z

Pair
2

DOLZINA_KR_M -
DOLZINA_DAL_M

Pair
3

SIRINA_O_M -
SIRINA_S_M

Pair
4

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 

Vir: Alpina 2008a. 
 
Mean – povprečje 
Std. Deviation – standardni odklon 
Std. Error mean – povprečje standardne napake 
95 % confidence interval of the difference – 95 % interval zaupanja 
Lower – spodnji 
Upper – zgornji 
Df – prostostna stopnja 
Sig (2-tailored) – stopnja tveganja (dvostranska) 
Pair - par 

 

Na podlagi preskusa dvojic lahko pri zanemarljivem tveganju zavrnemo ničelno 

domnevo in sprejmemo sklep, da sta stopali različno dolgi, oziroma različno široki. To 

velja tako za moška kot za ženska stopala. S 5 % tveganjem lahko trdimo, da je 

povprečna razlika v dolžini obeh moških stopal med 2,71 in 2,99 mm. Povprečna razlika 

v dolžini obeh ženskih stopal je med 2,39 in 2,74. Prav tako lahko z 5 % tveganjem 

trdimo, da je povprečna razlika v širini obeh moških stopal med 1,62 in 1,78, oziroma 

da je povprečna razlika v širini obeh ženskih stopal med 1,44 in 1,65 mm. Iz tabele 

zgoraj lahko tudi vidimo, da so pri moških razlike nekoliko večje kot pri ženskah. 

V nadaljevanju smo izdelali še kontingenčno tabelo, v kateri  je prikazana struktura 

moških in žensk glede na razliko v dolžini med stopaloma, izraženo v francoskih 

velikostnih številkah. 
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Tabela 3.7  Kontingečna tabela razlik v dolžini stopala. 

Sex * RAZLIKA_DOL_ST Crosstabulation

455 151 25 2 1 634

71,8% 23,8% 3,9% ,3% ,2% 100,0%

807 295 89 4 1 1196

67,5% 24,7% 7,4% ,3% ,1% 100,0%

1262 446 114 6 2 1830

69,0% 24,4% 6,2% ,3% ,1% 100,0%

Count

% within Sex

Count

% within Sex

Count

% within Sex

Female

Male

Sex

Total

Enako 1/2 številke 1 številka 2 številki 3 številke

RAZLIKA_DOL_ST

Total

 

Vir: Alpina 2008a. 
 
Sex – spol, 
Female – ženske, 
Male – moški, 
% within sex - % znotraj določenega spola, 
Total – skupaj. 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da sta pri okrog 70 % izmerjenih oseb, levo in desno 

stopalo skoraj enako dolgi (če se izrazimo v številkah – je razlika med stopaloma 

manjša od 3,33 mm, oz. manj kot pol velikostne številke). Pri približno četrtini 

populacije pa je razlika v dolžini stopal pol številke. Razlik, večjih od 1 številke (6,66 

mm), je zanemarljivo malo. Iz zgornje tabele je tudi opaziti, da ne obstajajo velike 

razlike v različnosti stopal med moško in žensko populacijo. Glede na vrednost 

koeficienta kontingence, ki znaša zgolj 0,072 (stopnja značilnosti 0,048), lahko 

sklepamo, da so razlike med moško in žensko populacijo praktično zanemarljive.  

 

Tabela 3.8 Določanje koeficienta kontingence za primerjavo dolžin stopal  

Symmetric Measures

,072 ,048

1830

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Vir: Alpina 2008a. 
 
Contingency coefficient – koeficient kontingence, 
Approx. Sig – stopnja značilnosti, 
N of valid cases – velikost vzorca. 
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 V spodnji tabeli je prikazana struktura razlik v širini stopal za moške in ženske. 

Razlike med moško in žensko populacijo so tokrat še manjše, o čimer priča nižja in 

neznačilna vrednost koeficienta kontingence 0.055 (stopnja značilnosti 0.131). Iz tabele  

spodaj se tudi vidi, da  ima kar okoli 85 % izmerjenih oseb levo in desno stopalo skoraj 

enako široki (to je razlika v širini med stopaloma je manjša od 3. mm).  

Tabela 3.9 Kontingečna tabela razlik v širini stopala. 

Sex * RAZLIKA_SIR_ST Crosstabulation

550 75 9 0 634

86,8% 11,8% 1,4% ,0% 100,0%

1008 175 10 3 1196

84,3% 14,6% ,8% ,3% 100,0%

1558 250 19 3 1830

85,1% 13,7% 1,0% ,2% 100,0%

Count

% within Sex

Count

% within Sex

Count

% within Sex

Female

Male

Sex

Total

Enako 1 številka 2 številki 3 številke

RAZLIKA_SIR_ST

Total

 
Vir: Alpina 2008a. 
 
Sex – spol, 
Female – ženske, 
Male – moški, 
% within sex - % znotraj določenega spola, 
Total – skupaj. 

Tabela 3.10 Določanje koeficienta kontingence za primerjavo širin stopal 

Symmetric Measures

,055 ,131

1830

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Vir: Alpina 2008a. 
 
Contingency coefficient – koeficient kontingence, 
Approx. Sig – stopnja značilnosti, 
N of valid cases – velikost vzorca. 
 
Če na koncu primerjamo rezultate razlik dolžin in širin, ki smo jih dobili pri celotni 

populaciji, ki smo ji izmerili stopala in pri populaciji 1830 merjencev, ki smo jih 

obravnavali podrobneje vidimo, da se ne pojavljajo bistvene razlike. Razlike pri 

merjenju različnih dolžin znašajo nekaj odstotnih točk (do 4 %), medtem ko so rezultati 

pri meritvah širin skoraj enaki. 
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3.2 Elementi, ki vplivajo na odjemalca pri odločitvi za nakup obutve 

Raziskave potrjujejo, da je nakup oblačila pri ženskah izrazito impulziven. Ženska 

porabi v povprečju tri minute, da se odloči, ali bo oblačilo vzela ali ne. Kraj odločitve je 

skoraj vedno trgovina. Še natančneje, večinoma je to garderoba. Zato tudi, predvsem v 

trgovinah višjega cenovnega ranga, postavljajo vse večje (tudi do velikosti 200*250 

cm), udobnejše in prijaznejše garderobe z velikimi ogledali (Mužič 2008, 16-19). Ali to 

velja tudi za nakup obutve?  

V okviru naloge smo izvedli kratko anketo med potencialnimi Alpininimi 

odjemalci, s katero smo poskušali odkriti nekatere dejavnike, ki vplivajo na odjemalce 

pri nakupu obutve. Vsi ponudniki obutve se na različne načine trudimo pritegniti kar 

največje število odjemalcev s točno določenimi cilji:  

- da bo odjemalec kupil obutev prav pri nas in ne pri konkurenci, 

- da bo odjemalec zadovoljen ko bo nosil kupljeno obutev ter 

- da se bo pozneje zopet vrnil k nam in pri nas kupil nov par čevljev. 

Podobnih raziskav je bilo v Sloveniji narejenih zelo malo. Večina pa jih je 

internega značaja pridobivanja informacij, zato so širši javnosti nedostopne. Morda je 

največja javna raziskava potekala v okviru evropskega projekta EUROshoE 

(EUROshoE 2002b).  

Večkrat se izbor enega pristopa, metode in tehnike pri raziskovanju izkaže za 

preozkega in omejujočega. Poleg tega se želimo z rezultati raziskave kar se da približati 

objektivni stvarnosti in preprečiti t.i. »bias«2 ali pristranski vpliv na našo raziskavo. To 

nam omogoča kombinacija pristopov, metod in tehnik ter vzorcev, ali  t.i triangulacija. 

(Tratnik 2002, 40). V tem primeru so bile vse ankete oblikovane na osnovi anket iz že 

obstoječe literature kot je npr. projekt EUROshoE (EUROshoE 2002b), magistrske 

naloge Agate Kopač (Kopač 2004), nekaterih že obstoječih anket, ki so se izvajale za 

druge namene (interne ankete v Alpini), odgovorov ki smo jih dobili v intervjujih, ter 

glede na nekatera praktična vprašanja, ki se nam pojavljajo v Alpini kot proizvajalcu in 

ponudniku obutve. Poskušali smo narediti kratke in jedrnate vprašalnike, saj se 

zavedamo, da predolgi vprašalniki odvračajo morebitne anketirance od izpolnjevanja. 

Pri vseh vprašanjih je bilo potrebno obkrožiti črko pred odgovorom s katerim se 

anketiranec najbolj strinja, izjema je bilo edino vprašanje »Kako se Vam zdijo naslednje 

lastnosti obutve pomembne«, kjer so bile pri vsaki lastnosti številke od ena 

(nepomebna) do pet (zelo pomembna) po t.i. Likertovi lestvici. Ankete so izpolnjevali 

obiskovalci na dnevu odprtih vrat v Alpini, obiskovalci Alpininih trgovin v času 

predstavitve optičnega merilnika ter študenti podiplomskega študija na fakulteti za 

                                                 
2 Angleškega pojma »bias« ne moremo neposredno prevesti v slovenščino. Z njim 

označujejo ožjo, enostransko, pristransko naravnanost raziskave, ki je ponavadi posledica 
zavestnih ali pa nezavednih pogledov raziskovalcev (Tratnik 2002, 40). 
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Management pri predmetu Management proizvajanja. Anketa o »Vplivu določenih 

dejavnikov pri nakupu obutve« je bila zelo splošna, tako da v večini primerov ni 

potrebovala kake dodatne razlage in pomoči pri izpolnjevanju. 

V izpolnjevanju ankete je sodelovalo 73 anketirancev, od tega 34 moških in 39 

žensk. Od tega jih je bilo skoraj 37 % v starosti med 15 in 27 let, ter skoraj 48 % v 

starosti med 28 in 50 let.  

Slika 3.3 Spol anketirancev 

Spol anketirancev

47%
53%

Moški

Ženske

 
 

Slika 3.4 Starost anketirancev 

Starost anketirancev (v letih)

12%

36%
48%

4%

do 15

15 - 27

28 - 50

nad 50

 
 

Rezultate ankete bomo komentirali kar po posameznih vprašanjih: 

Kako se Vam zdijo naslednje lastnosti obutve pomembne? Med naštetimi lastnostmi 

(prileganje k stopalu, mehkoba, dihanje materiala, modnost, trpežnost, cena blagovna 

znamka in svetovanje pri nakupu) je vsak anketiranec po Likertovi lestvici od 1 (ni 

pomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjeval, kako so pomembne določene lastnosti 

obutve. Kot najpomembnejše lastnosti so se po pričakovanjih, tako pri moških kot pri 

ženskah, pokazale: prileganje k stopalu (povprečna skupna ocena 4,5), dihanje (4,3) in 

mehkoba obutve (4,2). Po spolih pa je vrstni red malce bolj pomešan. Pri ženskah sta 

najpomembnejša prileganje k stopalu in mehkoba (4,5) sledi dihanje (4,2), pri moških 

pa je najpomembnejše prileganje k stopalu (4,5), dihanje (4,4), na tretjem mestu pa se 

skupaj pojavita mehkoba in trpežnost (3,9). Zadnji rezultat samo potrjuje dejstvo, da 

moški v večini kupujejo čevlje bolj na dolgi rok, medtem, ko so ženske bolj nagnjene k 
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sezonskim in impulzivnim nakupom. Najmanj pomembne lastnosti obutve pa so: 

modnost (3,5), svetovanje pri nakupu (3,3) in blagovna znamka (2,8). Uvrstitev 

modnosti in blagovne znamke morda niti nista tako presenečenje, saj je večina 

anketirancev srednjega starostnega razreda, kjer moda in modna znamka počasi 

prepuščata prednost udobju (verjetno bi bili bistveno drugačni rezultati, če bi anketo 

izvajal v kaki srednji šoli). Bolj pa nas je presenetila nizka ocena za svetovanje pri 

nakupu. Očitno se odjemalci vse bolj osamosvajajo in želijo sami preskusiti obutev v 

trgovini in le po potrebi želijo še dodaten nasvet prodajalke. To daje prednost 

samopostrežnemu nakupu obutve v trgovini. Predvidevamo, da je dober nasvet pri 

nakupu še vedno dobro ocenjen pri osebah, ki imajo težave s stopalom. 

Slika 3.5 Pomembnost določenih lastnosti obutve za odjemalce 

pomebnost določenih lastnosti obutve

0 1 2 3 4 5

prileganje

mehkoba

dihanje

material

modnost

trpežnost

cena

znamka

svetovanje

povprečna ocena

ženske
moški

 
 

Kot zanimivost smo se, s pomočjo programa SPSS, odločili za podrobnejši prikaz 

razlik med moško in žensko populacijo, za lastnosti prileganja in mehkobe. Pri 

prileganju imamo povprečno vrednost (aritmetično sredino) med moško in žensko 

populacijo enako, medtem ko imamo pri mehkobi največjo razliko med vsemi 

lastnostmi, ki so bile v anketi. V ta namen bomo uporabili »t« test za preverjanje 

homogenosti skupin. 
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Tabela 3.11 Analiza odgovorov 

Group Statistics

34 4,5000 ,66287 ,11368

39 4,5385 ,68234 ,10926

34 3,8529 ,74396 ,12759

39 4,4615 ,78961 ,12644

SPOL
Moški

Ženske

Moški

Ženske

PRILEGANJE

MEHKOBA

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

 

N – velikost vzorca, 
Mean – povprečje, 
Std. Deviation – standardni odklon, 
Std. Error mean – povprečni standardni odklon, 

Tabela 3.11 T - test  

Independent Samples Test

,002 ,962 -,243 71 ,808 -,03846 ,15799 -,35349 ,27657

-,244 70,146 ,808 -,03846 ,15768 -,35292 ,27600

,909 ,343 -3,374 71 ,001 -,60860 ,18037 -,96824 -,24895

-3,388 70,552 ,001 -,60860 ,17963 -,96680 -,25039

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

PRILEGANJE

MEHKOBA

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Mean difference – povprečna razlika 

Std. Deviation – standardni odklon 

Std. Error difference – razlika standardne napake 

95 % confidence interval of the difference – 95 % interval zaupanja 

Lower – spodnji 

Upper – zgornji 

Df – prostostna stopnja 

Sig (2-tailored) – stopnja tveganja (dvostranska) 

 

Za obe lastnosti postavimo ničelno domnevo, da med moško in žensko populacijo 

ne obstajajo bistvene razlike med vrednostmi, ki smo jih pridobili v okviru ankete. Kot 

alternativno domnevo damo, da se rezultati ankete posameznih lastnosti bistveno 

razlikujejo (zopet primerjamo rezultate med moško in žensko populacijo). Iz tabele 10.2 

je razvidno, da lahko z zanemarljivo stopnjo tveganja sprejmemo ničelno domnevo za 

vprašanje prileganja, kar pomeni da bistvenih razlik med spoloma, v okviru tega 

vprašanja ni. Prav tako je iz tabele razvidno, da lahko z zanemarljivo stopnjo tveganja 
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zavrnemo ničelno domnevo za področje mehkobe, kar pomeni, da obstajajo bistvene 

razlike med spoloma kar se tiče zahtev okrog mehkobe pri nakupu obutve.  

Iz tabele lahko odčitamo, da je standardni odklon pri lastnosti prileganja dokaj 

nizek in za oba spola skoraj enak (za moške 0.66 in za ženske 0.68). Majhen standardni 

odklon predstavlja veliko koncentracijo statističnih enot okrog aritmetične sredine. Pri 

lastnosti mehkobe je razlika v standardnem odklonu nekoliko večja (za moške 0.74 in za 

ženske 0.79), vendar so razlike med spoloma še vedno relativno majhne. Tudi tukaj je 

opaziti precejšnjo koncentracijo statističnih enot okrog aritmetične sredine. 

 Podoben prikaz bi lahko pripravil za vsa vprašanja iz ankete, vendar bi to 

presegalo okvir te naloge. 

Katera lastnost je za Vas najpomembnejša pri nakupu obutve? Tukaj je moral vsak 

anketiranec vpisati lastnost, ki mu je najpomembnejša pri nakupu obutve. Daleč 

najpogostejša lastnost je bila prileganje k stopalu, ki jo je napisala kar tretjina 

anketirancev, na drugem mestu pa je bila udobnost (14 %). Ostale lastnosti se pojavijo 

manjkrat, bistvenih razlik med spoloma pa ni bilo opaziti.  

Koliko parov obutve kupite na leto? Glede na rezultate ankete lahko sklepamo, da 

povprečni slovenski moški in ženska v povprečju kupita med 3 in 6 parov obutve letno, 

kar v bistvu potrjuje tezo, ki jo imamo v Alpini, da povprečen Slovenec kupi dobre 3 

pare obutve na leto. Razlika je le v tem, da je več moških, ki kupijo manj obutve (39 % 

moških kupi manj kot 3 pare letno in »le« 24 % žensk) ter več žensk, ki kupijo več kot 6 

parov letno (13 % žensk in »le« 6 % moških), kar zopet samo potrjuje tezo, da moški 

kupujemo čevlje, ko jih potrebujemo, pri ženskah pa je nakup obutve impulziven (ko 

vidijo primerne čevlje, jih kupijo, pa četudi jih morda tisti trenutek ne potrebujejo). Pri 

tem vprašanju smo spraševali o nakupu vseh vrst obutve (modne, planinske,     

smučarske …). 

Slika 3.6 Koliko parov obutve letno v povprečju kupijo moški? 

Koliko parov letno v povprečju kupijo moški

39%

55%

6%

manj kot 3

3 - 6

več kot 6
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Slika 3.7 Koliko parov obutve letno v povprečju kupijo ženske? 

 

Koliko parov letno v povprečju kupijo ženske

24%

63%

13%

manj kot 3

3 - 6

več kot 6

 
 

Koliko ste največ pripravljeni odšteti za en par obutve? Kar 86 % vprašanih ni 

pripravljeno odšteti več kot 100 EUR za par obutve, resnično izjeme so bile osebe, ki so 

odgovorile, da bi za par obutve odštele tudi več kot 200 EUR. Pri tem vprašanju ima 

zopet vpliv kraj izvajanja ankete. Ker se je anketa izvajala v večini Alpini bližnjim 

osebam (ali Alpinini odjemalci, ali je kakšen bližnji zaposlen v Alpini ali pa bolj 

podeželsko prebivalstvo), so zneski družinski prihodkov dosti nižji, kot so v velikih 

mestih, kjer je tudi standard življenja precej višji (in posledično tudi vsota, ki jo je 

posameznik pripravljen odšteti za par čevljev). Še vedno pa velja, da je za nekatere 

obutev statusni simbol, za katerega so pripravljeni odšteti tudi več kot 700 EUR za par. 

Prav tako ni bilo opaziti večjih razlik med moško in žensko anketirano populacijo. Pred 

anketo smo pričakovali, da bodo ženske v povprečju pripravljene odšteti več za par 

obutve kot moški, kar pa se na koncu ni povsem uresničilo. 

 

Slika 3.8 Koliko EUR ste največ pripravljeni odšteti za par obutve? 

Koliko EUR ste največ pripravljeni odšteti za par  
obutve

73%

23%

3%1%

manj kot 100

100-200

200-300

nad 300

 
 

Koliko časa v povprečju porabite za nakup enega para obutve? Večina (96 %) 

porabi za nakup obutve do 40 minut, od tega do 20 minut 42 % vprašanih in od 20-40 
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minut 54 % vprašanih. Pod »čas nakupa« je mišljeno izbiranje v trgovini, preizkušanje 

različnih modelov ali številk, po potrebi tudi menjava trgovine in ponovno izbiranje …  

Slika 3.9 Povprečen čas za nakup enega para obutve 

Koliko časa v povprečju porabite za nakup enega 
para obutve

42%

54%

4%

do 20 minut

20-40 minut

več kot 40 minut

 
 

Koliko trgovin z obutvijo morate obiskati, da dobite obutev, ki se lepo prilega 

Vašemu stopalu? Le redki so srečneži, ki skoraj v vsaki trgovini dobijo obutev, ki jim 

ustreza. Veliko več je nesrečnežev, ki jim raznorazne »neprijetnosti« onemogočajo hiter 

nakup obutve. To so lahko prirojene ali pridobljene napake oz. bolezni stopal. V večini 

primerov odjemalci že vnaprej vedo, kje bodo dobili primerno obutev (npr. osebe, ki jim 

je všeč določena blagovna znamka nakupujejo v centrih, kjer prodajajo izbrano 

blagovno znamko, osebe ki imajo velika stopala, kupujejo v trgovini, kjer prodajajo tudi 

velike številke, osebe z diabetesom kupujejo v trgovini, ki ima prilagojeno kolekcijo za 

osebe z diabetesom …). Tako vsaj približno že vedo, katere trgovine je potrebno 

obiskati, zato kar več kot dve tretjini anketirancev dokaj hitro dobi obutev, ki se jim 

prilega brez večjih težav.  

Slika 3.10 Kako težko dobite obutev, ki se Vam dobro prilega? 

Kako težko dobite obutev, ki Vam dobro prilega

19%

68%

13%

hitro dobim

kakor kdaj

zelo težko dobim

 
 

Na izbiro imate zelo lep čevelj, ki pa Vas rahlo tišči in srednje lep čevelj, ki Vam 

popolno prilega k stopalu. Katerega boste kupili? Dilema kaj ima prednost moda ali 

prileganje k stopalu, je že stara tema v Alpininem razvoju, kjer so bila mnenja 

zaposlenih o odgovoru na ta vprašanje zelo deljena. Rezultat ankete pa pove, da je 
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dilema med lepoto in prileganjem samo pri ženskem spolu do 27 leta starosti. Od 21 

anketiranih žensk do starosti 27 let bi jih 10 kupilo lepši čevelj, 11 pa čevelj, ki bi se jim 

bolje prilegal, medtem ko bi starejše ženske in vsi moški brez pomisleka kupili čevelj, 

ki bi se bolje prilegal (samo 4 bi kupili lepši čevelj in kar 46 čevelj, ki bi se bolje 

prilegal). V tem primeru se lepo vidi vpliv mode na določene generacije. Mlajši so bolj 

podvrženi modi, ne glede na udobje, medtem ko starejši dajejo prednost udobju in 

prileganju. 

Zaradi majhnega vzorca je težko trditi, da rezultati ankete dajejo rezultate, ki naj bi 

veljali za celotno populacijo živečo v Sloveniji, vendar določene smernice se že kažejo 

in tudi potrjujejo dosedanja predvidevanja, ki smo jih predvidevali v Alpini. 

Slika 3.11 Kaj ima prednost – lepota ali prileganje (ženske do 27 leta)? 

Ženske do 28 leta
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Slika 3.12 Kaj ima prednost – lepota ali prileganje (ženske nad 27 let in vsi moški)? 

Ženske nad 28 in vsi moški
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3.3 Prodaja obutve brez pomerjanja 

3.3.1  Teoretična izhodišča 

V preteklih letih se je zelo razširila kataloška prodaja, v okviru katere je vse bolj 

razširjena tudi internetna prodaja obutve. Ker pa so velikostne številke obutve kljub 

standardom bolj stvar odločitve izdelovalca, pri tem nastane velik riziko o pravilni izbiri 

velikosti naročenega modela. Zato se veliko odjemalcev noče ločiti od klasičnega 

nakupa v trgovini, kjer obutev najprej ocenijo vizualno, nato na otip in kvaliteto 

izdelave in na koncu tudi preskusijo prileganje njihovemu stopalu. Tak način je najbolj 

zanesljiv, najtežje pride do napake pri izboru, vendar je posledično tudi 

najdolgotrajnejši. Ker pa imamo vse manj časa za iskanje primerne obutve po trgovinah, 

se odpirajo vedno nove nabavne poti. Prva med njimi je bila prodaja preko katalogov, 

naslednji korak je prodaja preko interneta. Zadnja moda, ki šele prihaja, pa je prodaja 

preko interneta na osnovi predhodno pomerjenega stopala na optičnem merilniku. 

3.3.2 Prednosti elektronskega nakupovanja 

Prednosti elektronskega nakupovanja so predvsem (Potočnik 2002, 368): 

- Udobnost in priročnost nakupovanja -  to je največja prednost, saj je nakup 

izdelkov v spletnih trgovinah po vsem svetu mogoč 24 ur na dan. S pomočjo 

internetnega nakupovanja se uporabniki izognejo nevšečnostim, ki 

spremljajo običajen nakup (npr. vožnja do prodajaln, težave s parkirnim 

prostorom …). 

- Informacije - odjemalci imajo dostop do ogromne množice tržnih informacij 

podjetij in njihovih konkurentov. Lahko primerjajo ponudbo, cene, lastnosti, 

koristi, v forumih si izmenjujejo mnenja z drugimi odjemalci … Stroški 

iskanja informacij so tudi zelo nizki, iskanje je preprosto in hitro. 

- Manj vznemirjenja - kupcu se ni potrebno srečevati s prodajalci, oz. se 

izpostavljati prepričevanju in ostalim čustvenim dejavnikom. 

- Hitro prilagajanje kupcem - podjetja se vse bolj osredotočajo na potrebe in 

želje kupcev. Ponudbo lahko hitro prilagajajo različnim zahtevam, tako da 

dodajo nove izdelke in izločijo zastarele. 

- Nižji stroški in nižje cene izdelkov - e-nakupovanje znižuje stroške 

poslovanja, hkrati pa tudi poveča njegov obseg. Podjetja, ki poslujejo na 

internetu, lahko zaradi prihrankov stroškov znatno povečajo svojo cenovno 

konkurenčnost. 

3.3.3 Pomanjkljivosti elektronskega nakupovanja 

Pomankljivosti elektronskega nakupovanja so predvsem (Potočnik 2002, 369): 

- Prevare in goljufije - v elektronskem poslovanju obstaja zelo velika možnost 

za goljufije, neetična ravnanja ponudnikov in prikrivanje nekaterih 

informacij. 
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- Vdor v zasebnost - kupci pogosto želijo osebne storitve, hkrati pa želijo 

ohraniti zasebnost ter visoko varnost podatkov. 

- Slaba varnost in zaščita podatkov - prodajalec mora zagotoviti, da so vsi 

podatki pri prenosih varni pred morebitnimi vdori in zlorabami. 

- Nepoštenost - nekatera podjetja se okoriščajo s premalo previdnimi kupci. 

3.3.4 Nakup obutve preko kataloga ali interneta   

Osnova prodaje preko katalogov in preko interneta je bila zmanjšanje nakupnega 

časa in po možnosti tudi znižanje stroškov nakupa. Prvič: odpadejo stroški prevoza do 

željene trgovine (ali do večih trgovin), ki se lahko celo ponovijo v primeru, da nimajo 

izbrane številke in se moramo zato čez nekaj dni odpraviti v trgovino še enkrat. Drugič: 

podjetje, ki izvaja tako prodajo, mora zagotoviti vračilo izdelkov, ki ne ustrezajo, brez 

stroškov vračanja. Zelo pomembno je tudi, da ves postopek pri vračilu poteka brez 

dodatnih vprašanj ali zahtev, kajti vse skupaj mora potekati čimbolj gladko. Vsako 

kompliciranje pri vračilu bo potencialnega kupca zagotovo odvrnilo od nadaljnjega 

nakupa na daljavo. 

 Izboljšava klasičnih kataloških prodaj in prodaje preko interneta je prodaja preko 

interneta na osnovi meritve na optičnem  merilniku. Postopek je naslednji: 

- odjemalec najprej izmeri svoja stopala na optičnem merilniku, 

- meritev se shrani v bazo podatkov proizvajalca, 

- odjemalec prejme kodno številko pod katero je shranjena njegova meritev in 

na koncu 

- doma iz naslonjača na osnovi meritve lahko poljubnokrat naroči izbrano 

obutev. 

Prednost takega nakupa je, da je spletna trgovina odprta 24 ur na dan in da je ob 

primernem »matching« programu (to je program, ki išče najustreznejšo obutev ali 

velikostno številko glede na meritev stopala) izbor obutve skoraj zanesljivo pravi 

(odpadejo čas in stroški vračila).  

Pri nakupu obutve na daljavo je zelo priporočljivo upoštevati naslednja navodila: 

- Stopala se preko dneva spreminjajo, tako da je zaželjeno, da se obutev 

kupuje popoldan, ko so stopala že rahlo utrujena. Podobno velja tudi za 

meritve na optičnem merilniku – bolj primerno je, da se izvajajo popoldan. 

- Tudi pri odraslih osebah se stopalo z leti spreminja, zato je potrebno vsake 

dve do tri leta ponoviti  meritev in jo po potrebi popraviti v bazi podatkov. 

- Posebej previdne naj bodo pri pomerjanju obutve nosečnice ali ženske po 

porodu. Dokazano je namreč, da so lahko ženska stopala med in po 

nosečnosti za pol številke ali več večje, kot so bile pred nosečnostjo. 

- Pri pomerjanju obutve je potrebno uporabiti nogavice bele barve. Običajno 

so te nogavice poleg merilnika. Lahko jih obujemo preko svojih. V kolikor 
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imamo zelo debele nogavice, jih je priporočljivo pred meritvijo sezuti in 

obuti samo bele nogavice. 

- Otrokom do tretjega leta starosti v povprečju zraste stopalo pol angleške 

velikostne številke na tri mesece, zato morajo bolj pogosto izmeriti stopalo 

na merilniku. V nasprotnem primeru lahko otroku kupimo premajhno, oz. 

preozko obutev. Optični merilnik nam je lahko pri nakupu obutve za 

najmlajše v veliko pomoč. Otroci še nimajo občutka, kdaj se jim kakšen 

čevelj dobro prilega k njihovemu stopalu, zato imajo starši pogosto težave 

pri pomerjanju obutve, ker ne vidijo, koliko prostora je še pri prstih ali ob 

peti, če ima otrok pokrčene ali iztegnjene prste … Pri tem nam optični 

merilnik zelo pomaga. Z meritvijo na merilniku pridobimo pomembne 

informacije o dolžini in širini stopala. Če pa je merilnik opremljen s 

svetovalcem o nakupu pravilne obutve, pa je nakup še posebej preprost. Pri 

meritvi je potrebno paziti, da nima otrok pokrčenih prstov na stopalu in da 

ima na obe stopali enakomerno razporejeno težo. 

Tak način prodaje je omogočila šele dovolj visoka stopnja razvoja merilnih 

tehnologij in informatike. Tako, da so se prva podjetja, ki prodajajo na tak način (npr. 

Left foot co.), pojavila šele v zadnjih letih. Verjetno pa se jih bo s časom pojavilo še 

več.  

3.3.5  Izkušnje kataloških prodajalcev obutve  

Po anketi, ki smo jo izvedli v okviru te naloge kar 75 do 80 % vprašanih nikoli ne 

nakupuje obutve preko kataloške prodaje, večina ostalih pa le redko. Bistvenih razlik 

med moško in žensko populacijo ni bilo zaznati. Oboji so enako »nenaklonjeni« nakupu 

obutve preko kataloga ali interneta. Kakšne količine obutve pa prodajo največji 

slovenski kataloški (in tudi internetni) prodajalci?  

Med nekaterimi ponudniki kataloške prodaje, ki prodajajo obutev tudi na področju 

Slovenije smo izvedli telefonske polstruktuirane intervjuje, kjer smo pridobili glavne 

značilnosti prodaje obutve preko kataloga.3 Intervju je običajno potekal na naslednji 

način. Najprej smo poklicali na redno prodajno telefonsko številko kataloškega 

ponudnika. Tam so nam dali podatke o odgovorni osebi, ki ima dostop do podatkov, ki 

smo jih želeli pridobiti in ki ima pooblastila za dajanje takih podatkov. Tej osebi smo na 

kratko predstavili, kaj je naš namen in kakšna osnovna vprašanja smo si zastavili. Nato 

smo se dogovorili, da se čez nekaj dni ponovno slišimo. V tem času pa je intervjuvanec  

                                                 
3 Intervjuvane osebe so želele ostati anonimne. Vsi so zaposleni na položajih, ki jim 

omogočajo dostop do teh razmeroma zaupnih podatkov, tako da je bil namen ankete v celoti 
izpolnjen. Ker je bila anketa izvedena med predstavniki kataloških prodajalcev na področju 
Slovenije, so podatki o prodani obutvi le za področje Slovenije. Do podatkov o kataloški prodaji 
obutve na tujih trgih niso imeli dostopa. 
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pripravil odgovore na postavljena vprašanja. Ob ponovnem kontaktu smo glede na 

odgovore, ki smo jih prejeli pri posameznem ponudniku, postavljali še dodatna 

podvprašanja. 

Osnovna vprašanja v intervjuju pa so bila: 

- koliko obutve prodate preko kataloške prodaje, 

- koliko jo dobite zavrnjene (v zamenjavo ali v stalno vračilo), 

- kateri so najpogostejši razlogi za vračilo obutve in  

- ali prodaja obutve preko kataloga raste ali upada? 

Eden večjih nemških kataloških prodajalcev Neckermann ima v svoji ponudbi tudi 

prodajo obutve preko kataloga. Potrebno je upoštevati, da obutev predstavlja zelo 

majhen del v katalogu (od več kot 1.000 strani v katalogih, jih obutev predstavlja le 

nekaj 10).  

Letno preko Neckermann kataloga slovenski odjemalci naročijo okrog 3.000 parov 

obutve. Od tega jih zaradi različnih razlogov okrog 1.000 parov vrnejo nazaj. Prodaja je 

dokaj enakomerno razporejena. Tako prodajo približno polovico obutve v sezoni 

pomlad-poletje, drugo polovico pa v sezoni jesen-zima. Pri vračilu obutve mora 

odjemalec navesti razlog vračila. Najpogostejši navedeni razlog je napačna velikostna 

številka. Ta razlog se pojavlja v 90 % vračila obutve. Zanimivo pa je, da prodaja obutve 

z leti ne narašča. Že vse od leta 1998, ko so v Sloveniji pričeli z prodajo obutve preko 

kataloga, prodaja ostaja na enakem nivoju. Glede na vso prodajo zavzema obutev 

približno 0,8 % skupne prodaje (glede na skupno letno prodajo v EUR).  

Žal pri kataloškem prodajalcu Quelle ni bilo mogoče dobiti nikakršnih podatkov o 

njihovi prodaji obutve. Ker vsa naročila dobavljajo direktno iz Nemčije, v slovenski 

podružnici nimajo nikakršnih podatkov o prodaji, v nemški družbi pa niso bili 

pripravljeni dajati nikakršnih informacij. 

Manj znani kataloški prodajalec oblačil in obutve Otto, s predstavništvom za 

Slovenijo v Idriji, proda približno 2.500 parov obutve letno (kar je približno 10 % 

njihove letne kataloške prodaje). Prodaja obutve se jim vsako leto povečuje. Vendar pa 

nas ta podatek ne sme preveč zavesti, kajti iz leta v leto imajo tudi vse večjo ponudbo 

obutve. Odjemalci vrnejo približno 30 % obutve, največ zaradi napačne velikostne 

številke. Od tega jih dve tretjini zamenja za novo velikostno številko, ena tretjina, pa 

neprimerne čevlje samo vrne brez zamenjave. 

V Alpini smo s kataloško prodajo pričeli v letu 2000, v drugi polovici leta 2004 pa 

smo pričeli tudi s prodajo obutve preko interneta. V začetku smo preko kataloga prodali 

okrog 150 parov letno. Količina prodaje pa se je več kot podvojila z uvedbo prodaje 

preko interneta. Tako smo v letu 2007 preko interneta prodali že več kot 400 parov 

obutve. Trend je torej pozitiven, vendar še vedno prenizek, da bi se tak način prodaje 

izplačal. Glede na letno prodajo obutve to predstavlja le okrog 0,02 % celotne letne 

prodaje in okrog 0,05 % Alpininih čevljev, ki jih prodamo v Sloveniji. Prodane količine 
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postavljajo resno dilemo, ali se kataloška prodaja na način kakršen je sedaj, sploh 

izplača. 

Glede na druge kataloške prodajalce je zavrnjene obutve zanemarljivo malo. Po 

mnenju vodje kataloške prodaje v Alpini, sta glavna razloga za majhno količino vračil 

predvsem naslednja dva: 

- Za naročilo obutve preko interneta se odločajo predvsem odjemalci, ki so že 

obiskali Alpinino trgovino a v njej niso našli prave velikostne številke za 

obutev, ki jim je bila všeč. Ker iz različnih razlogov niso hoteli čakati nekaj 

dni, da se dostavi pravilna številka v trgovino, oziroma niso želeli/hoteli 

obiskati drugo Alpinino trgovino, so se zato odločili za nakup kar preko 

interneta. Ker so čevelj predhodno že videli in tudi pomerili, je tako precej 

majhna možnost napačnega izbora. 

- Da preko interneta naročajo Alpinine stalne stranke, ki približno že poznajo 

naše kolekcije in že bolje predvidevajo, katere velikostne številke jim najbolj 

ustrezajo.  

Postavlja pa se povsem logično vprašanje: zakaj je nakup tekstilnih izdelkov preko 

kataloga nekaj povsem običajnega, za nakup obutve pa se odločajo le redki? Tudi pri 

oblačilih so si velikostne številke med sabo zelo različne (ni upoštevanja nekih enotnih 

standardov). Prav tako so tudi ostale mere telesa (roke, noge, trup…) med posameznimi 

osebami zelo različne. Zato je tudi nakup oblačila zelo tvegano početje, saj je velika 

verjetnost, da nam naročena majica ali hlače ne bosta prav velika. Zakaj torej imajo 

ljudje večji strah pri naročanju obutve preko kataloga kot pri naročanju obleke?  

3.3.6  Rezultati ankete o novih načinih prodaje (kupcu prilagojene) obutve 

Podobno kot anketo o vplivu določenih dejavnikov pri nakupu obutve smo tudi to 

anketo izvedli na dnevu odprtih vrat Alpine, v Alpininih prodajalnah ter med študenti 

podiplomskega študija na fakulteti za Management. Tudi ta anketa je nastala s pomočjo 

kombinacije različnih pristopov, metod in tehnik ter vzorcev, ali t.i triangulacije. 

(Tratnik 2002, 40). Anketa je bila oblikovana na osnovi nekaterih že obstoječih anket in  

odgovorov, ki smo jih pridobili v intervjujih. Tudi tukaj smo poskušali narediti kratka in 

jedrnata vprašanja, saj smo se zavedali, da predolgi vprašalniki odvračajo morebitne 

anketirance od izpolnjevanja. Pri vseh vprašanjih je bilo potrebno obkrožiti črko pred 

odgovorom, s katerim se anketiranec najbolj strinja. Pred izpolnjevanjem ankete smo 

vsakemu posebej podrobno obrazložil razlike, ki se pojavljajo med posameznimi 

stopali, ponudbo kupcu prilagojene obutve, njene značilnosti in prednosti. Kjer je bil 

dosegljiv tudi optični merilnik stopal, smo tudi praktično pokazali potek meritev in 

potencialne možnosti, ki bi jih v bodoče lahko izkoristili iz podatkov, ki jih pridobimo z 

meritvijo. 
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V anketi je sodelovalo 80 oseb, od tega 33 moških in 47 žensk. Več kot 50 % je 

bilo starih med 28. in 50. letom. 

 

Slika 3.13 Spol anketirancev 
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Slika 3.14 Starost anketirancev  
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Rezultate ankete bomo, podobno kot pri prejšnji anketi, komentirali kar po 

posameznih vprašanjih: 

Ali ste že pred današnjo predstavitvijo poznali Alpinino ACS ponudbo? Kar   63 % 

vprašanih ni poznalo te ponudbe. To veliko pove o kvaliteti oglaševanja akcije. Ker so 

bili v večini vprašane osebe, ki so Alpinini odjemalci, ali celo zaposleni v Alpini, lahko 

sklepamo, da bi v primeru izvajanja ankete med drugimi osebami, odstotek oseb, ki ne 

poznajo ACS ponudbe le še mnogo višji. 
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Slika 3.15 Ali ste že pred današnjo predstavitvijo poznali  Alpinino ACS ponudbo? 

Ali ste že pred predstavitvijo poznali ACS obutev

38%
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ne

 
 

Kakšno je Vaše mnenje o ponudbi večvolumenske obutve? Kar 96 % vprašanih 

pravi, da je ideja odlična in mnogi med njimi bi želeli tudi sami kupiti obutev iz tega 

programa. Nikogar pa ni ta ideja pustila nenavdušenega. To je samo razlog več za 

nadaljevanje akcije kupcu prilagojene obutve. 

Slika 3.16 Ideja večvolumenske obutve je: 

Ideja večvolumenske obutve je:
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Ali kupujete obutev preko kataloga? Kar 74 % vprašanih nikoli ne kupuje obutve, 

medtem ko 23 % vprašanih le redko kupuje obutev preko kataloške prodaje. 
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Slika 3.17 Kako pogosto kupujete obutev preko kataloške prodaje? 

Kako pogosto kupujete obutev preko kataloga
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Ali bi kupili obutev samo z nasvetom optičnega merilnika (brez prisotnosti 

prodajalke)? 56 % oseb smo s predstavitvijo uspeli prepričati, da bi kupili obutev preko 

interneta na osnovi meritve na optičnem merilniku stopal. Uspeh je morda še toliko 

večji, ker je bilo največ anketirancev starih med 28 in 50 let. Med to populacijo uporaba 

računalnika in interneta ni tako pogosta kot pri mlajših osebah. Zanimiv je tudi miselni 

preskok med anketo, ki so jo izvajali v okviru projekta EUROshoE (EUROShoE 

2002b), kjer so imeli resne pomisleke, da si ljudje ne bodo hoteli meriti stopal na 

merilniku (zasebnost podatkov). Samo 10 % vprašanih pa je takrat izrazilo 

pripravljenost nakupa obutve preko interneta. Razumeti je potrebno, da se je v teh letih, 

odkar se je izvajala anketa v okviru projekta EUROshoE (2002b), uporaba računalnikov 

in interneta neverjetno razširila, kar ima kot posledico tudi bistveno bolj sproščen odnos 

do internetne prodaje. Iz rezultatov je tudi opaziti, da so moški mnogo bolje sprejeli tak 

način prodaje obutve kot ženske, čeprav je tudi pri ženskah odstotek sprejemanja dokaj 

visok. 

 

Slika 3.18 Ali bi kupili obutev samo z nasvetom optičnega merilnika (moški)? 
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Slika 3.19 Ali bi kupili obutev samo z nasvetom optičnega merilnika (ženske)? 

 

Ženske 

47%
53%

da

ne

 
 

Koliko cenejša bi morala biti obutev, da bi jo namesto v trgovini kupovali preko 

interneta? Pri tem vprašanju pa se pojavita dva povsem različna si pola. Največ žensk 

(23 %) bi kupovalo obutev preko interneta kar po enaki ceni kot je v trgovini. Pri 

moških pa je ravno nasprotno. Moški bi kupovali obutev preko interneta, vendar za 

popust 20-30 % (takih je 42 % moških), medtem ko bi 24 % moških kupovalo obutev 

preko spleta če bi bila le-ta 10-20 % cenejša. Samo 6 % moških sploh ne bi kupovalo 

obutve preko spleta. Zanimiva je tudi precejšnja nenaklonjenost žensk do nakupa preko 

spleta (36 %). 

 

Slika 3.20 Kdaj bi obutev kupovali preko interneta? 
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Koliko časa ste pripravljeni čakati na dobavo Vam prilagojene obutve? Podobno 

kot v drugih anketah je tudi tukaj najpogosteje omenjena čakalna doba med 4 in 8 

delovnih dni (46 %). Večina (91 %) pa bi čakala na prilagojeno obutev maksimalno do 

15 delovnih dni. Bilo je tudi 7 anketirancev, ki bi čakali dlje kot 15 delovnih dni samo, 

da bi dobili obutev, ki bi jim ustrezala. Najpogosteje so to osebe, ki imajo resne težave s 

stopali oz. pri nakupu obutve. Pri teh osebah je bilo najpogosteje omenjeno število 

čakalnih dni 30. 
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Slika 3.21 Kako dolgo ste pripravljeni čakati na dobavo Vam prilagojene obutve? 
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Koliko več ste pripravljeni odšteti za Vam prilagojeno obutev (glede na ceno 

obutve, ki jo kupujete)? Tudi tukaj so rezultati podobni rezultatom drugih anket, kjer je 

večina (71 %) odjemalcev pripravljenih odšteti do 30 % več kot dajejo sedaj, kar 16 % 

odjemalcev pa bi odštelo za obutev bistveno več, samo da bi jim prilagojena obutev 

ustrezala. 

Rezultati ankete so dokaj pričakovani, presenetilo nas je le število oseb, ki smo jih s 

praktičnim primerom meritve stopala prepričali, da bi kupovali obutev kar preko 

optičnega merilnika stopal ali interneta (brez prisotnosti prodajalke). Kot vse kaže, smo 

v Alpininem razvojno raziskovalnem oddelku na pravi poti glede uvajanja novih tržnih 

poti. Problem je samo, če bomo vse to znali pravilno tržno izkoristiti.  

Slika 3.22 Koliko več ste pripravljeni odšteti za Vam prilagojeno obutev? 
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3.4 Ekonomska upravičenost uvajanja rešitve 

Če smatramo, da smo pri prvi generaciji kupcu prilagojene obutve prodajali uslugo 

in storitev, potem vsaj v začetni fazi druge generacije prodajamo zgolj uslugo. Kje je 

osnovna razlika? Razlika je v tem, da smo pri prvi generaciji odjemalcu izmerili stopalo 

(usluga), nato pa smo mu ponudili še njegovim stopalom prilagojeno obutev (storitev). 

Za uslugo mu nismo pri prodaji izdelka računali ničesar, medtem ko smo mu za storitev 

(različni levi in desni čevelj) računali 30 % premijo pri končni ceni. Pri sedanji stopnji 

razvoja druge generacije kupcu prilagojene obutve, pa odjemalcu ponujamo samo 

meritev stopal (ki služi kot informacija odjemalcu in za naš arhiv) in le delno 

prilagoditev obutve, ki nima nobene premije pri prodajni ceni obutve. Če gledamo iz 

vidika profitabilnosti, potem lahko pri prvi generaciji upoštevamo vsak prodan 

prilagojen par kot uspešen par pri prodaji kupcu prilagojene obutve (dobiček prinaša 

dodatna premija 30 %), medtem ko pri sedanji stopnji druge generacije šteje kot 

profitabilen vsak ekstra dodatno prodani par, ki je bil prodan na račun meritve oz. 

merilnika (torej upoštevati je potrebno samo morebitno povečano prodajo).   

3.4.1  Prag rentabilnosti prodaje prve generacije kupcu prilagojene obutve 

Prag rentabilnosti (tudi prelomna točka, prag pokritja, ang. break even point) se 

začenja pri tistem obsegu poslovanja, ko podjetje ob predpostavki, da vse, kar proizvede 

tudi proda, nima ne dobička ne izgube. Optimalni obseg poslovanja pa je tisti obseg 

poslovanja, ki podjetju prinaša maksimalen dobiček (Tekavčič 1997, 37). V kolikor 

podjetje proda dodaten par preko praga rentabilnosti, se že pojavi prvi dobiček (profit), 

v kolikor proda en par manj, podjetje še vedno posluje z izgubo. 

Prag rentabilnosti lahko izračunamo po naslednjem obrazcu (Žnidaršič 1995, 137): 

 

 

SSEPC

CSS
Q

−

=  

 

pri čemer pomeni: 

Q = količina, 

CSS = celotni stalni stroški, 

PC = prodajna cena enote proizvoda in 

SSE = spremenljivi stroški na enoto proizvoda.  

Preden se lotimo analize praga rentabilnosti, moramo opredeliti kateri stroški so 

stalni (stroški, ki se z obsegom poslovanja ne spreminjajo, npr. amortizacija, režijski 

stroški…) in kateri spremenljivi (npr. stroški materiala, storitev in dela). Kot stalne 

stroške bomo v tem primeru vzeli stroške nakupa optičnih merilnikov, stroške 

marketinga, dodatne stroške razvoja šestih modelov iz prve generacije kupcu 
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prilagojene obutve, dodatni seriji kopit ter na koncu še vse ostale fiksne stroške (od 

prostora v trgovini, električnega toka, ki ga merilnik porabi, stroški rednega 

vzdrževanja…). Kot spremenljive stroške pa bomo vzeli stroške izdelave enega para 

obutve (material, delo …). Osnovnih stroškov razvoja novih modelov ne bomo 

upoštevali, ker bomo izhajali iz stališča, da bi v Alpini te modele razvili, ne glede na to, 

da smo jih pozneje razvili tudi v večvolumenski obliki. 

Po podatkih, s katerimi razpolagamo v Alpini, so celotni stalni stroški prve 

generacije kupcu prilagojene obutve znašali približno 300.000 EUR. Ker pa je v prvi 

generaciji več različnih vrst obutve, vsak artikel pa je imel drugačno ceno, bomo za 

izračun vzeli srednjo osnovno ceno 100 EUR za par + pribitek 30 % (torej prodajno 

ceno 130 EUR). Iz tega sledi: 
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Iz tega lahko izračunamo točko preloma za prvo generacijo kupcu prilagojene 

obutve, ki je na približno 10.000 parih prodane obutve. Ker pa smo v poglavju 7.4 

navedli podatek, da smo v okviru tega projekta izdelali okrog 10.000 parov obutve, 

prodali pa šele okrog 7.000 parov, to pomeni, da bomo (če sploh bomo) prag 

rentabilnosti prve generacije kupcu prilagojene obutve presegli šele, ko bomo prodali 

približno celotno izdelano kolekcijo.   

V kolikor bi upoštevali tudi stroške razvoja posameznih modelov, bi bila točka 

preloma še znatno višje. Stroški razvoja posameznega modela so lahko zelo različni. Pri 

bolj enostavnih modelih znašajo dobrih 10.000 EUR, pri srednje zahtevnih modelih 

stroški dosegajo vrednosti med 50.000 in 100.000 EUR, medtem ko lahko razvoj 

popolnoma novega smučarskega čevlja dosega tudi vrednosti okrog 1.000.000 EUR. 

Običajno predstavljajo največje stroške forme za izdelavo podplatov in forme za 

brizganje plastičnih sestavnih delov. 

3.4.2  Prag rentabilnosti prodaje druge generacije kupcu prilagojene obutve 

Kot smo že v pričetku tega poglavja omenili, do sedaj v okviru druge generacije 

kupcu prilagojene obutve ponujamo samo uslugo, ki je brezplačna, zato je potrebno 

tukaj upoštevati samo dodatno prodane pare. Za stalne stroške lahko upoštevamo 6 

novih optičnih merilnikov, ki jih imamo trenutno po naših trgovinah, stroške 

marketinga, dodatne stroške za razvoj širše (oz. ožje) variante modela dodatna serija 

kopit in ostale fiksne stroške (kot so prostor v trgovini električni tok, čas ki ga porabi 

prodajalka…). Za spremenljive stroške pa vzamemo stroške izdelave enega para obutve.  

Ker prodajamo različne vrste obutve, ki so različno ovrednotene, bomo zopet vzeli 

za primerjavo srednjo maloprodajno ceno za par iz naše ponudbe (to je cca. 90 EUR). 
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Od tega bodo spremenljivi stroški znašali 60 EUR. Če vse podatke vstavimo v enak 

obrazec kot pri točki 12.1. potem dobimo naslednji izračun: 

 

6090

000.150

−
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Na osnovi zgornje enačbe dobimo prag rentabilnosti pri prodaji dodatnih 5.000 

parov obutve s pomočjo optičnega merilnika (oz. vsaka izmed šestih trgovin bi morala 

prodati dodatnih dobrih 830 parov obutve, samo na račun optičnega merilnika in nove 

kolekcije).  

Ker naj bi bil sedanji sistem prodaje samo uvod v prodajo obutve preko interneta, je 

morda bolj smiselno, da izračunamo prag rentabilnosti prodaje obutve preko interneta 

na osnovi izmerjenih meritev na optičnem merilniku. 

Sam izračun poteka po istem obrazcu kot v poglavju 12.1. Ker imamo v načrtu 

postavitev optičnega merilnika v skoraj vsako Alpinino trgovino v Sloveniji, bomo za 

stalne stroške vzeli: 

- 50 merilnikov za prav toliko prodajaln (strošek cca. 500.000 EUR), 

- oblikovanje internetne strani preko katere bo potekala prodaja (cca. 20.000 

EUR), 

- vpeljavo celotnega sistema internetne prodaje od kartice, ki jo bodo prejeli 

odjemalci, programa za svetovanje (matchinga) preko interneta na osnovi 

meritve, do vseh povezav, da bo odjemalčeva izbira in dostava gotove obutve 

uspešno izvedena (cca. 60.000 EUR), 

- stroški marketinga (cca. 110.000 EUR) in 

- vsi ostali stalni stroški, kot so bili omenjeni že v prejšnjem poglavju (cca. 

30.000 EUR). 

Po dosedanjih predvidevanjih, naj bi vsi ti stroški skupaj predvidoma dosegli 

približno 720.000 EUR. Ker se bo preko interneta zopet prodajalo več različnih artiklov, 

ki bodo imeli tudi precej različno prodajno ceno, bomo za izračun v imenovalcu zopet 

vzeli neko povprečno ceno obutve, ki jo prodajamo v Alpini, kar znaša približno 90 

EUR. Za tako obutev pa običajno znašajo spremenljivi stroški cca. 60 EUR. Iz tega 

sledi: 
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Iz tega smo izračunali točko preloma za prodajo obutve preko interneta, ki znaša 

24.000 parov prodane obutve. Če računamo, da bi se taka investicija pokrila v šestih 
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letih, potem to pomeni, da bi morali preko interneta v povprečju prodati 4.000 parov 

obutve letno. 

Slika 3.23 Prag rentabilnosti prodaje preko interneta 
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Tudi pri tem izračunu osnovnih stroškov razvoja osnovnih modelov ne bomo 

upoštevali, ker bomo tudi tukaj izhajali iz stališča, da bi v Alpini te modele razvili, ne 

glede na to, da smo jih pozneje razvili tudi v večvolumenski obliki. 

Ta izračun je samo teoretične narave. Če bo internetna prodaja resnično zaživela na 

tak način kot je opisano, je veliko vprašanje, saj izračun jasno pokaže, koliko obutve bi 

bilo potrebno prodati, da samo pokrijemo stroške vpeljave novega sistema. Iz ankete s 

slovenskimi ponudniki kataloške prodaje, pa se je lepo videlo, kako malo obutve se 

trenutno proda preko kataloga. 

 Vsekakor smo z anketo dokazali, da je mogoče prepričati odjemalce o primernosti 

nakupa iz »naslonjača«. Potreben je pravilen pristop (najbolje oseben), kako odjemalcu 

razložiti prednosti novega načina nakupovanja. Vsekakor bi bila potrebna obširna tržna 

akcija, tako po medijih kot po naših trgovinah, s katero bi nov način prodaje približali 

večini naših potencialnih odjemalcev.  
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4 SKLEPI 

Pri izvedbi raziskave smo sledili raziskovalnim ciljem (skladno z dispozicijo 

naloge). Kot prvi cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali obstajajo značilne razlike 

med stopali odjemalcev Alpinine obutve? Z meritvami stopal naših odjemalcev smo 

ugotovili, da obstajajo precejšnje razlike med posameznimi stopali. Ugotovili smo da 

ima samo 50 % odjemalcev stopali približno enako dolgi (razlika manj kot pol 

francoske velikostne številke), medtem ko ima kar 10 % odjemalcev razliko v dolžini za 

več kot za eno velikostno številko.  

Prav tako obstajajo precejšnje razlike v širini stopal. Tukaj je kar 15 % odjemalcev, 

ki imajo eno stopalo za eno širinsko številko večje od drugega. Za osebe, ki imajo tako 

različna stopala, je nakup dveh različnih čevljev skoraj obvezen - v nasprotnem primeru 

obstaja resna možnost trajnih okvar stopal.  

Raznolikost dolžine in širine stopal smo dokazali tudi s dodatnim testom. V ta 

namen smo s pomočjo statističnega programa SPSS izvedli preskus dvojic v okviru »t« 

testa za preverjanje homogenosti skupin. Na podlagi preskusa smo ugotovili, da 

obstajajo bistvene razlike med posameznimi stopali. Razlike obstajajo tako po dolžini 

kot po širini. Med ženskimi stopali so razlike sicer za malenkost manjše kot med 

moškimi, vendar si te manjše razlike lahko razlagamo s tem, da imajo ženske v 

povprečju manjša stopala. 

Kot drugi cilj smo si zadali nalogo odkriti, kaj najbolj vpliva na odjemalca pri 

nakupu obutve. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da sta 

najpomembnejša dejavnika pri nakupu prileganje k stopalu in mehkoba obutve. 

Najmanj pomembne lastnosti pa so modnost, svetovanje pri nakupu in blagovna 

znamka. Prileganje k stopalu je dobilo največ glasov (33 %) tudi v rubriki, kjer je moral 

vsak anketiranec vpisati samo eno – najpomembnejšo lastnost pri nakupu obutve. 

Pomembnejše ugotovitve ankete so tudi, da Slovenci v povprečju kupimo 3-6 parov 

obutve letno, da v večini za posamezen par obutve odštejemo manj kot 100 EUR ter da 

večina dokaj hitro dobi obutev, ki se jim dobro prilega. 

Na vprašanje zakaj prodaja prve kupcu prilagojene kolekcije ni zaživela je odgovor 

zelo preprost in samo eden: obutev je težko prodati, če o tem ne obvestimo odjemalcev 

(premalo reklame). 

Naslednji cilj je bil ugotoviti kako bi kupci sprejeli nove načine prodaje obutve. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika in rezultati se bistveno ne 

razlikujejo od drugih podobnih anket, ki so se že izvajale v preteklosti (EUROShoE 

2002b in Kopač 2004). Iz raziskave pa je razvidno, da odjemalce vse bolj »mika« nakup 

obutve preko interneta, kljub temu, da se bojijo, da se jim obutev ne bo prilegala. Ta 

neprijetnost pa bi se odpravila s pomočjo predhodnega pomerjanja stopala na optičnem 
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merilniku. Polovica odjemalcev bi bila pripravljena sprejeti to novost (moški to novost 

bolje sprejemajo kot ženske).  

Iz ankete in polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih izvedli s kataloškimi prodajalci 

obutve v Sloveniji, pa smo ugotovili, da se preko kataloške prodaje in interneta proda 

zelo malo obutve, pa še te se skoraj tretjina vrne nazaj (največ zaradi neprileganja 

stopalu).  

Iz izračunov ekonomske upravičenosti uvajanja kupcu prilagojene obutve pa lahko 

potegnemo naslednje zaključke: 

- če prodamo vso izdelano prvo generacijo kupcu prilagojene obutve, bomo 

ravno pokrili vse stroške materiala in proizvodnje, 

- prag rentabilnosti druge generacije je pri 5.000 dodatnih parih prodane 

obutve ter 

- v primeru prodaje obutve preko interneta (na osnovi predhodne meritve na 

optičnem merilniku) bi morali prodati približno 24.000 parov obutve, da bi 

se projekt začel vračati v obliki dobička. 

4.1.1 Prispevek raziskave k znanosti 

Ne glede ne to, da je izdelava obutve že zelo stara veda, imamo o različnosti stopal 

vse premalo podatkov. Več pa je različnih anket o potrebah in željah odjemalcev pri 

nakupu obutve ter o novih načinih prodaje obutve. Kot največje prispevke raziskave k 

znanosti lahko štejemo: 

- Do sedaj ni javno znane raziskave o različnosti stopal med odjemalci. Glavna 

ugotovitev raziskovalne naloge je, da je vsako stopalo svoj unikat in da ni 

dveh popolnoma enakih. Lahko tudi rečemo, da obstaja neka normalna 

razporeditev stopal, kjer je večina nekje na sredini, kjer so razlike med 

stopali manjše, manjšina ki ima velike razlike, pa je na obeh ekstremih. 

- Prvič so na enem mestu podani podatki, koliko obutve se v Sloveniji proda 

preko kataloga ali interneta. 

- Iz rezultatov meritev stopal lahko podamo zaključek, da bi se lahko izplačalo 

prodajati obutev po komadih (in ne po parih kot jo prodajamo sedaj). Po 

raziskavi sodeč je skoraj polovica odjemalcev potencialnih kandidatov, ki bi 

lahko kupilo levi in desni čevelj različne velikostne (širinske) številke. Pred  

pričetkom prodaje pa bi bilo potrebno poskrbeti še za primerno promocijo.  

4.1.2 Priporočila za nadaljnje raziskave 

Že med samo raziskavo so se pojavile prve ideje za nadaljnje raziskave. Večina bi 

bila novost, ne samo na področju Slovenije, ampak tudi precej širše. Naj naštejemo 

samo nekaj predlogov:  
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- Analiza meritev po določenih starostnih obdobjih, kako se s starostjo 

spreminja oblika stopala. S pridobitvijo tega podatka bi lahko prilagajali 

oblike in širine kolekcij posameznim starostnim razredom. 

- Med izvajanjem meritev smo opazili, da imajo osnovnošolci v večini enako 

levo in desno stopalo, šele proti koncu pubertete se pričnejo pojavljati 

razlike. Opazili smo, da je v večini primerov odrivno stopalo krajše in 

močnejše, zamašno stopalo pa daljše in šibkejše. Ali so naša opažanja 

pravilna, kakšna je povezava med levičarji in desničarji ter med levo in 

desno odrivno nogo?   

- Analiza stopal državljanov drugih narodov ali ras - za Alpino kot 

proizvajalko obutve so zanimivi predvsem njeni glavni trgi (jugovzhodna 

Evropa, Francija, Nemčija, Norveška, ZDA…). Kakšne so natančne razlike 

med njimi? Z ugotovitvami te raziskave, bi lahko natančneje prilagajali 

oblike modelov za točno določene trge. 

- Razširitev izvajanja ankete vplivnih faktorjev pri nakupih na več različnih 

generacij. S tem bi lahko bolj prilagajali kolekcijo posameznim generacijam. 

- Razširitev možnosti optičnega merilnika, da bi meril tudi pritisk podplata na 

podlago. Na ta način bi pridobili možnost izdelave prilagojenih steljk (opcija 

za odjemalce z boleznimi in okvarami stopal, npr. diabetiki). 

- Kako socialni stalež vpliva na kvaliteto nakupljene obutve (ali bogatejši 

kupujejo tudi bolj zdravo obutev). 

- Zelo zanimiva pa bi bila tudi raziskava o psihološkem vplivu zapisanih 

velikostnih številk pri prodaji obutve. Velikokrat se prodajata dva 

popolnoma enaka čevlja, razlika je samo v napisani velikostni številki, 

odjemalci pa zelo pogosto trdijo, da čutijo razliko med njima, kljub temu, da 

razlika dejansko ne obstaja.  

4.1.3 Končni sklepi 

Kot najpomembnejše sklepe raziskave bi želeli poudariti: 

- Stopala med posameznimi odjemalci se dokaj razlikujejo. Skoraj polovica 

Alpininih odjemalcev ima levo in desno stopalo različno do take mere, da bi 

bil zaželjen nakup različno velikega levega in desnega čevlja, medtem ko bi 

za skoraj 15 % odjemalcev to morala biti že obveza, v kolikor nočejo 

pridobiti resnih okvar stopal.  

- Največji vpliv na odjemalca pred nakupom obutve naredita prileganje obutve 

k stopalu in mehkoba obutve. Pri dejavnikih, ki vplivajo pri nakupu obutve, 

ni opaziti večjih razlik med ženskimi in moškimi odjemalci. Moda ima večji 

vpliv pri izbiri obutve le pri mlajših odjemalkah. 
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- Večina mlajših odjemalcev nima resnejših težav pri nakupu obutve, medtem 

ko se starejši pogosteje srečujejo s tem problemom.  

- Odjemalci, ki so se seznanili z Alpinino kolekcijo prilagojene obutve, so z 

navdušenjem sprejeli koncept prodaje take obutve. 

- Ne glede na nepriljubljenost nakupovanja obutve preko interneta so 

odjemalci zelo navdušeni nad idejo novega načina prodaje obutve v Alpini 

(prodaja preko interneta s predhodno meritvijo stopala na tridimenzionalnem 

optičnem merilniku stopal), potrebno bo izbrati samo pravilen način 

predstavitve novosti vsem potencialnim odjemalcem.  

Svojim stopalom posvečamo vse premalo pozornosti. Glede na to, da dan za dnem, 

nosijo težo celotnega telesa, bi jim morali privoščiti bolj udobno in anatomsko 

oblikovano obutev. Poleg tega pa bi si morali vsaj enkrat na teden vzeti 15 - 20 minut 

časa in ga posvetili stopalom (marsikdaj je dovolj že sproščujoča kopel ali krajša 

masaža stopal). Večina se zave pomembnosti svojih stopal šele takrat, ko se pojavijo 

prve zdravstvene težave, žal pa je premnogokrat takrat že prepozno. Zatorej, skrbimo 

bolje za svoja stopala. 
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