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Začetki podjetja že leta 1953 

Ustanovitelj in začetnik podjetja je Pavel 
Petejan, ki je že davnega leta 1953 odprl 
samostojno čevljarsko delavnico in s tem 
nadaljeval družinsko tradicijo čevljarske 
obrti. V nekaj letih je deset zaposlenih 
izdelalo tudi do 100 parov čevljev dnevno. 
Kupiti jih je bilo mogoče v domači delavnici, 
prodajali pa so jih tudi po pošti. Z izdelki 
so zalagali še druga podjetja, kot so bila 
Nama, Galant, Alpina, Soča Koper itd.  
Sredi 70-ih let je moral Pavel zaradi 
političnega pritiska odpustiti pet 
zaposlenih, zaradi česar je bilo potrebno 
delo na novo zastaviti. Na pobudo ortopeda 
doktorja Marjana Koršiča iz Bolnice Stara 
gora se je posvetil izdelavi ortopedskih 
čevljev za otroke. Teh v takratni Jugoslaviji 
skoraj ni bilo mogoče dobiti.  
Povpraševanje po kakovostnih otroških 
čevljih je skozi leta naraščalo, zato se 
je družina Petejan odločila za širitev 
proizvodnje. 20. marca 1995 so na dražbi 
kupili prostore podjetja Ciciban Miren v 

stečaju, kjer še danes poteka glavnina 
proizvodnje. 
  
Prepoznavnost gradijo s tremi 
blagovnimi znamkami 
Podjetje se poleg proizvodnje čevljev 
ukvarja še z veleprodajo in maloprodajo 
obutve lastnih blagovnih znamk, hkrati pa 
ponudbo dopolnjuje tudi z obutvijo iz uvoza. 
Vse dejavnosti so se v novih prostorih 
združile v podjetje Afit, ki deluje kot skupina 
s podružnicami tudi v drugih državah.  
V krovnem podjetju je danes zaposlenih 
okoli 170 delavcev, v celotni skupini pa jih 
je nad 500. Vodenje podjetja je v rokah 
družine Petejan, in sicer bratov Roberta, 
Borisa in Tomaža Petejana.  
Podjetje gradi svojo prepoznavnost s tremi 
blagovnimi znamkami: Ciciban z obutvijo 
za najmlajše, TheNext z obutvijo za šolarje 
in mladostnike ter Balocchi za trženje 
obutve na italijanskem tržišču. Glavnina 
proizvodnje poteka v Mirnu, manjši del pa v 
Dolenjskih Toplicah.  

Kupec se pogosto vpraša, čemu blagovna 
znamka. V podjetju Afit vedo, zakaj so se 
odločili tako. Že kmalu so ugotovili, da 
preko lastnih blagovnih znamk dobijo boljši 
neposreden stik s kupci in s tem tudi hitre 
povratne informacije. Kupec, ki je z njihovo 
blagovno znamko zadovoljen, se bo gotovo 
vračal. Kakovostna izbira materialov ter 
natančna izdelava čevlja sta vodilo podjetja, 
zaradi česar je tudi tveganje pri nakupu za 
kupca manjše. To je še posebej pomembno 
pri otroški obutvi, saj izbira vpliva na zdrav 
in pravilen razvoj stopala. 

  
Poudarek na naravnih materialih 
Zlasti za najmlajše se pri obutvi namenja 
velik poudarek uporabi naravnih materialov, 
predvsem raznih vrst naravnega usnja. 
Ostali materiali se uporabljajo zgolj kot 
modni dodatek in modna popestritev 
čevlja. Sproti se prilagajajo trendom ter 
potrebam in željam kupcev, vendar ne na 
škodo kakovosti. V ospredju so anatomska 
oblika, udobnost in kakovost obutve. Poleg 
tega pa je poudarek tudi na zunanji podobi 
čevljev (oblika, dizajn, barva, material), kjer 
podjetje sledi svetovnim modnim trendom 
na področju obutve. V ta namen so razvili 
lastno razvojno skupino, ki poskrbi za 
jesensko-zimsko ter pomladansko-poletno 
kolekcijo. 

  
Več kot 60 lastnih trgovin 
Imajo več kot 60 lastnih trgovin, od tega 
10 v Sloveniji, ostale pa v širši regiji 
Jugovzhodne Evrope. Njihove čevlje nosijo 
otroci in mladostniki tudi v Italiji, Rusiji, 
Kanadi, Avstraliji, na Češkem, Slovaškem 
itd. Kot zanimivost naj povemo, da podjetje 

PREDSTAVLJAMO

Čevlji Ciciban so znani doma in v tujini

Afit je srednje veliko 
družinsko podjetje in velja 
za vodilnega proizvajalca 
otroške obutve v regiji. 
Ukvarja se z izdelavo čevljev, 
prodajo na domačem trgu, 
uvozom čevljev iz tujine ter 
s trženjem in z distribucijo 
otroške in ostale obutve.

Že v spomladanski številki smo omenili novo rubriko, v kateri bomo 
predstavljali podjetja in obrtnike s sedežem v Občini Miren - Kostanjevica. 
S tem želimo občanom predstaviti, kaj vse izdelujemo, pridelujemo v občini 
in tudi druge spodbuditi k podjetniškemu razmišljanju. Za tokratne Poletne 
glasove smo obiskali podjetje Afit, d. o. o., ki je glede na število zaposlenih 
verjetno največje v občini. 
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dvakrat letno ponudi novo kolekcijo 
čevljev. Ta mora biti pripravljena od 7 do 
8 mesecev v naprej. Naročnik – trgovec si 
model ogleda, razmisli in šele nato naroči 
za naslednjo sezono. 

  
Skrb za zaposlene 
Podjetje je verjetno največji zaposlovalec 
v Občini Miren - Kostanjevica. 
Za svoje delavce dnevno 
poskrbijo za topel obrok. 
V podjetju je zaposlenih 
okrog 90 odstotkov 
žensk, kar pomeni, da 
gre precej delovnih dni 
za nego in vzgojo otrok 
in to prinaša podjetju 
primanjkljaj. Kljub tej 
dodatni obremenitvi, 
ki zagotovo vpliva na 
poslovanje, je Afit uspešno 

podjetje. Naj poudarimo, da so delavci 
delavni in strokovno dobro usposobljeni. 

  
Razvoj podjetja 
Ob preselitvi proizvodnje v zapuščene 
prostore bivšega Cicibana so zagnali 
proizvodnjo v hali, kjer je sprva delalo le 

15 delavcev, ki so se sem preselil 
iz obrtne delavnice. Strojev, 

s katerimi so prej delali v 
tovarni Ciciban, skoraj 

ni bilo več. Novo 
podjetje je moralo 
najprej veliko vložiti 
v nakup opreme, 
strojev. V najboljših 
časih je zaposlovalo 
nad 300 delavcev.  

V letih 2008–2010 
je državo pestila kriza. 

Mnogo ljudi je postalo 

brezposelnih, znižala se je potrošnja. 
To se je poznalo tudi v podjetju Afit. 
Povpraševanje po čevljih se je spremenilo, 
kupci so začeli iskati cenejše izdelke, zato 
so bili v podjetju Afit prisiljeni spremeniti 
način delovanja in del proizvodnje preseliti 
na tuje. To je vplivalo na število zaposlenih 
v Sloveniji. Istočasno so morali poiskati 
tržišča po vsem svetu, da bi se s tem 
izognili območju recesije. Ne glede na vse 
težave sta srce in duša podjetja ostala v 
Mirnu, kjer nam zagotavljajo, da bo tako 
tudi v prihodnje.  
Kot družbeno odgovorno podjetje se Afit 
povsod, kjer deluje, odziva s pomočjo 
zlasti otroškim ciljnim skupinam. V 
domačem kraju pa sodeluje kot glavni 
sponzor nogometne šole in mladih selekcij 
Nogometnega kluba Adria Miren. 

Marta Pavlin  
Foto: Arhiv podjetja

Pavlu Petejanu v slovo 
Pavel Petejan se je rodil leta 1930. Njegov oče je bil obrtnik – usnjar, 
ki je z bratom Francem – čevljarjem kasneje ustanovil Čevljarstvo 
bratov Petejan. Podjetje se je leta 1939 razdelilo na dvoje.  
Po letu 1945 je Pavel v domači delavnici že pridobival prve 
šoštarske izkušnje. V svoji knjigi Mirenski šoštar je podrobno 
opisal, kako so potekala vajeniška leta. S pridom se je učil od 
starejših mojstrov, pa čeprav je bil zaradi tega njegov zaslužek 
manjši. Polagoma je začel zvečer po vseh opravljenih dolžnostih 
popravljati čevlje. Začelo se je pravo življenje poznejšega 
odličnega čevljarja.  
Po odsluženi vojaščini je leta 1953 dobil prvo redno obrtno 
dovoljenje za čevljarsko obrt. Najprej je delal z očetovimi stroji, leta 
1959 pa se je vselil v čisto svojo novo delavnico. Ves čas je skrbel za 
napredek: kupoval je boljše stroje, stare je dal predelati, izboljševal je 
delovne pogoje, skrbel za čim bolj privlačen videz obutve.  
V tem času je bil že dobro poznan kot čevljar, ki izdeluje 
ortopedske čevlje za otroke. Dobro se mu je zdelo, da lahko 

pomaga otrokom z nepravilno 
raščenimi stopali tako, da jim olajša 
hojo z ustrezno oblikovanimi in 
kakovostnimi čevlji.  
Leta 1995 je na dražbi kupil 
podjetje Ciciban iz Mirna v stečaju. 
Svojo delavnico je preselil v 
tovarniške prostore. In podjetje je 
raslo, se razvijalo, spremenilo ime 
in se glede dela prilagodilo času. 
Kar nekaj ljudi je dobilo zaposlitev 
v tovarni v Mirnu. Biti obrtnik je 
eno, postati podjetnik pa čisto 
nekaj drugega. To zahteva veliko 
naprezanja, nenehnih skrbi in 
zahtevnega vodenja. Svoje obsežno znanje je uspešno predal 
sinovom Robertu, Borisu in Tomažu. Pavel, rekli smo mu kar Pavlo, 
ni miroval niti potem, ko se je upokojil. Nenehno je hodil okrog po 
Mirnu, bližnjih vaseh in oddaljenih krajih ter iskal staro čevljarsko 
orodje. Povsem ga je prevzela zamisel o čevljarskem muzeju. 
Dolgo časa je zbiral, iskal material, se posvetoval z muzealci iz 
Goriškega muzeja, se pogovarjal z bivšimi šoštarji, pripravljal 
prostor za nekaj velikega. Leta 2008 je Čevljarski muzej odprl 
vrata – to je bil prvi muzej v Mirnu. Pavlu gre torej zasluga, da 
Mirenci ne bomo pozabili starega načina čevljarjenja. Ob tej priliki 
je izdal tudi filmski prikaz izdelave čevlja s pomenljivim naslovom 
Čevelj po starem.  
Kljub upokojitvi je še vedno rad prihajal v tovarno. Pogledal 
je, kako teče delo, kaj pripomnil, rekel besedo s tem in onim. 
Potem so obiski postali vse redkejši. Zadnjega februarja letos je 
legel k večnemu počitku. Za njim pa ostaja vaščanom opazna 
sled: uspešno podjetje, ki daje kruh marsikateremu vaščanu, in 
Čevljarski muzej.


