
 
SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Alpina s poslovnim prestrukturiranjem v nov razvojni cikel in krepitev blagovne znamke 

  

Žiri, 12. februar – Žirovska Alpina z marcem nadaljuje s prestrukturiranjem. Z reorganizacijo, 

racionalizacijo in optimizacijo do večje učinkovitosti in nižjih stroškov. Zmanjšanje števila 

zaposlenih neizogibno za vstop v nov razvojni cikel, dolgoročno krepitev blagovne znamke ter tudi 

za ohranitev večine delovnih mest v Žireh. 

Po tem, ko je bila v letu 2015 v Alpini, d.o.o. uspešno izpeljana prisilna poravnava, s katero so kratkoročne 

finančne obveznosti, v višini 19,2 mio evrov, prestrukturirali v dolgoročne,  z marcem 2016 podjetje intenzivira 

fazo organizacijskega prestrukturiranja. Da bo potrebna temeljita prevetritev procesov in posledično tudi 

ustrezna kadrovska prilagoditev, je napovedala direktorica družbe mag. Barbara Vtič Vraničar že julija 2015, ko 

je prevzela mandat. Po obdobju stabilizacije poslovanja, poglobljene analize poslovanja na vseh poslovnih 

področjih in izvajanju prvih ukrepov, se dobrega pol leta od napovedi ta uresničuje. Cilj programa, ki ga je že 

potrdil nadzorni svet (Alpina je v 100% lastništvu DUTB), je večja učinkovitost in boljša gospodarnost za dvig 

globalne konkurenčnosti, s tem pa ohranitev večine delovnih mest v Žireh. 

V prvih šestih mesecih so bili ukrepi usmerjeni v krepitev in reorganizacijo prodajnih aktivnosti, redefiniranje 

razvoja novih kolekcij, pričeli so z odpiranjem oz. vračanjem na nove trge. Izpeljali so prestrukturiranje 

maloprodajne mreže, ki v začetku letošnjega leta že prinaša pozitivne rezultate.  Kljub temu pa preteklo 

zadolževanje in nepravočasno prilagajanje trendom v obutveni industriji, zlasti glede odločnega zniževanja 

stroškov in selitve proizvodnje v države z nižjimi stroški dela, še vedno močno zaznamuje poslovanje Alpine. 

Intenzivni ukrepi za znižanje proizvodnih stroškov, ki se bodo izvajali v letošnjem letu bodo omogočili Alpini, 

uspešen spopad s spremembami na globalnih trgih in odpirali možnosti nadaljnje krepitve znamke Alpina na 

regionalnih in tudi globalnem trgu. 

Spremembe bodo v podjetju izvajali postopoma, v več korakih in premišljeno, predvidoma do konca letošnjega 

leta. Racionalizacijo bodo najprej izvedli na področjih razvoja in izdelave vzorcev obutve. Optimirali bodo 

velikost kolekcij, število kolekcijskih skupin in modelov čevljev. Posledično bo moč optimirati tudi nadzor in 

kontrolo kakovosti. Opustili bodo posamezne aktivnosti kot npr. izdelavo sekalnih nožev, v celoti pa bodo 

reorganizirali centralno skladiščenje končnih izdelkov in skladišče nabave materiala, pri čemer bo izrazito 

poenostavljena in učinkovitejša tudi sama logistika.  

V skladu s temi spremembami bo opravljena tudi individualna prilagoditev števila zaposlenih. Na vseh zgoraj 

omenjenih področjih bo število zaposlenih nižje za do 55, proces zniževanja pa bo trajal do konca letošnjega 

leta. Zaradi reorganizacije proizvodnih procesov v celotni skupini Alpina, bo končno število sprememb 

zaposlenih znano predvidoma v drugi polovici leta. Število zaposlenih bodo v največji možni meri zmanjševali z 

mehkimi ukrepi (predčasne upokojitve in nepodaljševanje pogodb o delu za določen čas),  del zaposlenih pa bo 

dobilo tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Alpino v njenih procesih poslovnega prestrukturiranja močno 



 
podpira tudi lastnik družbe DUTB, ki je potrdil izvedbo načrtovanih ukrepov. Brez podpore lastnika Alpina ne bi 

zmogla izpeljati potrebnih sprememb, pomoč lastnika je ključna za ohranjanje poslovanja in delovnih mest. 

Mag. Barbara Vtič Vraničar je ob predstavitvi ukrepov zaposlenim poudarila: »Prestrukturiranje  Alpine je 

nujno, če želimo dvigniti njeno konkurenčnost, globalno okrepiti njeno prepoznavnost in povpraševanje po 

izdelkih naše znamke. Samo na ta način lahko zagotovimo potrebno rast,  ohranimo večji del delovnih mest 

doma in nadaljujemo  tradicijo čevljarstva v Žireh. Prav tako je ključnega pomena, da v Žireh ohranimo razvoj. 

Alpina bo na osnovi teh sprememb tudi v prihodnje izdelovala vrhunsko športno obutev in udobno obutev za 

ves dan, za kar si prizadevajo tako lastniki, vodstvo in zaposleni.« 

Alpina je na globalnem trgu najbolj prepoznana po svoji obutvi športnega programa, ki velja za vrhunsko. Še 

posebej se znamka Alpina odlikuje pri oblikovanju čevljev za nordijsko smučanje (smučarski teki in biatlon), zelo 

pa so cenjeni tudi njeni športni čevlji za pohodništvo in planinarjenje. Enako raven prepoznavnosti si 

prizadevajo doseči tudi na področju udobne obutve za ves dan. 

Več informacij: alpina@alpina.si 
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