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Domoznanski mozaik – Na današnji dan 

ŠEŠIR (STARA VAS) SE ODPIRA 

»Kdor hoče biti lep kavalir, naj nosi klobuk znamke Šešir« 

 

Tovarna klobukov Šešir je bila ustanovljena leta 1921 v nekdanji Krennerjevi tovarni v 

Škofji Loki. Njihov glavni proizvod so bili tulci za izdelavo klobukov iz kunčje in zajčje 

dlake, uveljavili pa so se tudi v proizvodnji moških in ženskih klobukov. Izdelovali so 

tudi klobuke iz velurja in drugih materialov, deške in moške, modne, lovske, športne in 

trde klobuke. Tempo razvoja so narekovali družbeni status, moda in prestiž. Njihovi 

klobuki so spadali v višji cenovni razred, tistim najbolj petičnim kupcem pa so ga lahko 

izdelali tudi po naročilu. 

Šešir je skozi vsa desetletja svojega delovanja poudarjal predvsem kakovost klobukov, 

in kot je za tekstilno in klobučarsko industrijo nujno, modnost. Za sledenje modnim 

trendom so imeli celo razvojno službo in zaposlene modne oblikovalce. 

Tovarna je v 70. letih 20. stoletja odprla dva dodatna obrata. Prvega leta 1971 v Gorenji 

vasi in drugega leta 1973 na Bizeljskem. V novoustanovljenem obratu je bilo v začetku 

zaposlenih 12 delavk, izdelovali so otroška pokrivala. Na vprašanje, zakaj so se odločili 

odpreti obrat tako daleč od matičnega podjetja, je direktor Miro Pinterič dejal, da so se 

za tak korak odločili iz več razlogov. Glavni razlog je bil pomanjkanje delavcev na 

Loškem. Če bi odprli obrat nekje v Škofji Loki, bi morali delavci priti od drugod, kar bi 

povečalo stroške proizvodnje, ker bi jim morali najti še primerna stanovanja.  

Pobuda za odprtje obrata je prišla iz Brežic. Ker je nekdanja šola zaradi prešolanja otrok 

ostala prazna, v naših krajih pa je primanjkovalo delovnih mest, so sprejeli odločitev, 

da v stavbi uredijo industrijski obrat. Med ponudniki so izbrali Šešir. Poleg šole mu je 

občinska skupščina odstopila nekaj zemljišča, zavod za zaposlovanje pa je prispeval del 

sredstev za priučitev delavk. 

Leta 1989 je Šešir zaposloval 17 domačink, ki so šivale konfekcijska pokrivala, namenjena 

izvozu. »Pokrivala dobimo že skrojena, naše delo je, da jih sešijemo in pakiramo. Roke 

izdelave imamo točno določene in se jih moramo tudi držati«, je dejala tedanja vodja 

obrata Ivanka Stermecki. (Dolenjski list, 15. junij 1989) 

V Dolenjskem listu (28. avgusta 1997) o šivalnici pokrival, ki je tedaj zaposlovala 18 

domačink, preberemo: »Za kapo potrebujemo 17 do 22 minut, za klobuk pa kakšno 

minuto več. Na dan naredimo okoli 500 klobukov, izdelki se izvažajo v ZDA in 

Zahodno Evropo.«  

Obrat je bil leta 1999 prenovljen. Zamenjali so streho in prenovili pročelje stare šole, v 

notranjosti objekta pa na novo izolirali in prebelili stene. 

Leta 2014 so obrat Šešir v Stari vasi pri Brežicah zaprli, nanj pa še danes spominja 

stavba ob cesti Brežice–Bizeljsko. 
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V nekdanjem šolskem poslopju v Stari vasi je 27. novembra 1973  

zaživel obrat tovarne Šešir iz Škofe Loke. 

Vir: Dolenjski list (25. oktober 1973). 

 

 
Vir: Dolenjski list (21. december 1973). 
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V oglasu, ki je izšel v Dolenjskem listu (25. april 1973), je Tovarna klobukov Šešir  

še pred odprtjem novega proizvodnega obrata v Stari vasi iskala zaposlene. 

 

 

 
Vir: Dolenjski list (6. december 1973). 
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Vir: Dolenjski list (21. november 1974). 

 

 

Tovarna klobukov Šešir je leta 1977 razpisala štipendijo 

za tekstilnega tehnika v obratu v Stari vasi. 

Vir: Dolenjski list (11. avgust 1977). 


