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Šuštarski
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Odkrijte 
novo tradicijoŠuštarska 

nedelja

Šuštarska nedelja
Tržič

Slovenski 
šuštar

Če si Tržičan je Šuštarska nedelja obvezen del življenja. Vsako leto zaznamuje čas, 
ko se poletje prevesi v jesen, ko otroci odidejo v šolo in ko se počitniški čas umakne 
trdemu delu. Šuštarska nedelja je del spomina vseh Tržičanov, okrog nje se gradijo zgodbe, 
anekdote in tradicije. Nikjer drugje ne poznajo izraza: »Bilo je kot na Šuštarski.« Ta izraz 
je težko pojasniti. Gotovo pomeni gnečo, a ne v slabem smislu. Pomeni čas, ko mnogo ljudi 
pride skupaj. Z zanimanjem si ogledujejo stojnice, srečajo znance, se poveselijo in opazujejo 
druge ljudi. To dogajanje je neločljivo povezano s tržiškim glavnim trgom - Pvacem.

47. Šuštarske novice ◆ 7.9.2o14 ◆ Tržič

Tam že 47 let najdemo stojnice 
čevljarjev, usnjarjev in nogavičarjev. 
Zaradi njih je Šuštarska nedelja 
nastala. Zaradi njih so jo ljudje 
začeli obiskovati. Zadnja leta se je to 
nekoliko spremenilo, a odziv ljudi 
je pokazal, da tradicija ni slaba. Še 
več, večina obiskovalcev si želi časov 
stare Šuštarske nedelje. Toda časi 

so se spremenili. Svet ni enak kot je 
tisti v spominu, čas je za ustvarjanje 
novih spominov. Zakaj ne bi 
novih časov združili s tistim, kar je 
tradicionalno delovalo? Organizatorji 
smo se odločili, da Šuštarsko nedeljo 
naredimo na novo po starem. Zato 
smo se odločili za slogan: »Odkrijte 
novo tradicijo.«

Na Pvac, kjer bo osrednje sejemsko 
dogajanje, se vračajo šuštarji. Želimo 
si, da Šuštarska nedelja spet postane 
kraj, kjer se kupuje kakovostno obutev 
po ugodnih cenah. Upajmo, da bo 
večina te obutve nastala v delavnicah 
slovenskih mojstrov. Prostor, kjer so 
bo prodajala obutev, bo označen kot 
»Šuštarski plac«. Okrog njega bodo 
postavljene stojnice z drugimi izdelki. 
Stojnice ne bodo razpotegnjene 
po dolgih cestah, ampak bodo 
obvladljivo zbrane v mestnem jedru. 
Zlahka jih boste obiskali in na njih 
našli kaj zanimivega.

Vonj Šuštarske nedelje je vonj tržiških 
bržol. Če celo leto nisi poskusil 
znamenite jedi, si jo moral poskusiti 
na angelsko nedeljo. Tudi ta tradicija 
se vrača okrepljena, išče v preteklosti, 
da bi obstala v prihodnosti. Na 
prostoru tržnice boste našli 6. Festival 
tržiških bržol, kjer se bodo kuharske 
ekipe pomerile v pripravi te jedi iz 
ovčjega mesa. Seveda bodo bržole na 
pokušino obiskovalcem festivala.

Šuštarska nedelja je povezana z 
veseljačenjem. Srečali so se stari 
prijatelji in se poveselili. Prodajalci 
so dobro zaslužili in imeli so razlog 
za zabavo. Zato se je Šuštarska 
nedelja zaključila z veselico. Današnji 
obiskovalci so nekoliko drugačni 
od nekdanjih, a želja do veselja je 
ostala. Na nov način. Dogajanje na 
glavnem odru bo ponudilo obilo 
veselih dogodkov, pisanih na kožo 
sodobnemu obiskovalcu.

Firbčnost je nepremagljiva tržiška 
lastnost, ki je na Šuštarsko nedeljo 
prav koristna. Popelje te po raznolikih 
štantih, kjer najdeš tisto, kar iščeš 
in zraven kaj novega. Prav zato se 
obiskovalci vedno znova vračamo. 
Če ne veš, kako je bilo na Šuštarski, si 
zamudil nekaj pomembnega. Zanima 
te, kaj bo letos novega. Novo se 
meša s starim. Nastaja nova tradicija. 
Odkrijte jo!
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◆ Parkirišče tržnice Pri Občini tržič

6. Festival 
tržiških bržol
11.00
Prižiganje ognja 
12.00
Country Mačke, plesni nastop
14.30
Ocenjevanje bržol
15.30
Razglasitev najboljših 
tržiških bržol
16.00
Podelitev nagrad na Glavnem odru
.
Izdelava lesene ovce z motorno žago
Rustikalno pohištvo, Klemen Omejc

◆ tržnica Pri Občini tržič 

10.00–14.45
Mednarodno tekmovanje 
v Triatlonu moči: GPC Balkansko Raw 
& EQ Benchpress in PUSH - PULL prvenstvo
Športna zveza Triatlon moči Slovenije, 
Gregor Jankovič

◆ Pri PaviljOnU nOb 

13.00–13.30
Predstavitev starodobnikov, AMD Tržič 
10.00–18.00 
Plesni oder, predstavitev plesnih skupin 
(Plesni klub Tržič, Plesni studio Špela, Cowboy 
Ritem, Country Mačke), animacija, glasbeni 
nastopi (Stiven Rahman, Duo King), otroške 
delavnice ...◆ Galerija atrij Občine tržič 

sobota, 6.12. (9.00–18.00), 
nedelja, 7.12. (8.00–19.00), 
ponedeljek, 8.12. (9.00–19.00)
Razstava tržiških obrtnikov
Predstavljajo se člani sekcije predelovalcev kož 
in tekstilci. Kvalitetni izdelki, ki jih izdelujejo, 
so vsekakor vredni ogleda.

◆ kUrnikOva hiša

9.00–18.00
Stalna etnološka razstava 
bivanjske kulture iz konca 19. 
in začetka 20. stoletja. 

◆ na Predilniški cesti

Glavni 
oder 
9.30
Uvodni pozdrav
9.40
Pihalni orkester Tržič
10.00
Künštni prleki
Etnološko Kulturno Društvo
10.20
Duo Sinti Kings 
10.30
Podelitev priznanj 
za Najlepši tržiški kotiček 
10.45
Duo Sinti Kings 
11.00
Pozdrav 47. Šuštarski nedelji
Cowboy ritem, plesni nastop 
Zaključek z odpiranjem soda, promocijska pokušina
piva Pivovarne Union
12.00
Frajšprehunga 
Mojster Boštjan Meglič - Peška in vajenec Sašo Dobnik
12.30
Radio Gorenc
Žrebanje nagrajencev nagradne igre «Na dopust jo 
pobriš’te, pa na Gorenca piš’te« s Teo Petrovski 
in Boštjanom Megličem - Peško
13.00
Duo Sinti Kings
AMD Tržič, Predstavitev 18. Hrastovega 
memoriala, Mednarodnega gorskega preizkusa 
starodobnikov “Ljubelj 2014”
13.30−15.00
Tomaž Ahačič – Fogl, glasbeni nastop
13.45−14.00
Plesni studio Špela, plesni nastop
15.00
Finale v mednarodnem tekmovanju 
v Triatlonu moči: GPC Balkansko Raw 
& EQ Benchpress in PUSH - PULL prvenstvo
Podelitev priznanj: Gregor Janković
15.45
Country Mačke, plesni nastop
16.00
Festival tržiških bržol, podelitev priznanj
Duo Sinti Kings 
17.00 dalje
Enjoy Your Privacy
glasbena skupina

Program bo povezovala Janja Budič.

◆ Pred cerkvijO sv. andreja

Šuštarski 
kotiček 
8.30 
Pihalni orkester Tržič
9.00−17.00 
Prikaz izdelovanja čevljev v živo
Čevljarski mojster Tone Strlič iz Žiganje vasi.

10.00 in 15.15 
Frajšprehunga je posebna preizkušnja, ki je 
včasih vajencem omogočila, da so mojstru predstavili 
svoje znanje in delo. Šele nato so bili sprejeti med 
čevljarske pomočnike. Mojster Boštjan Meglič - Peška 
in vajenec Sašo Dobnik.
16.00 
Cowboy Ritem, plesni nastop
.
Čiščenje čevljev
Miša Gams, protestni performans

Festival
tržiških

bržol

Zabaviščni park 
Müller

Robert Žagar

◆ sPremljevalni dOGOdki

9.00–18.00 ◆ nasPrOti restavracije raj

Rokodelska delavnica Kosmač
Igralni kotiček: Sestavljanje in izdelava čeveljčka, 
Čevljarček žene ovčke past. Ponudba spominkov iz lesa.

12.00 ◆ tržiški mUzej

Slovesno odprtje prenovljene 
stalne razstave čevljarske zbirke 
ob 50-letnici delovanja muzeja
14.00–18.00 ◆ na mUzejskem vrtU 
Delavnice za otroke

Sobota 
6. septembra

Rokometni
turnir za

šuštarčkov 
pokal



VODORAVNO 1. Če ne znaš, jih dobivaš v šoli. Čevljarji so 
z njimi, rekli so jim tudi klinci ali klinčki, pritrjevali podplate. 
3. Čevljarji so ga uporabljali za izdelovanje lukenj v usnje. 
Znan je rek pobrati … in kopita. 5. Čevljarska zavetnika 
sta bila … in Krišpinjan. Ime drugega brez zadnjih treh 
črk je enako imenu prvega. 7. Tovarna obutve, ki nosi 
ime po Petru Kozini. 8. Z njimi so si čevljarji pomagali pri 
napenjanju usnja čez kopito. 9. Prva nedelja v septembru, 
znana po čevljarskem sejmu. 13. Čevljarsko nit so vdeli v 
… in z njo šivali. 15. Obuvalo, ki sega do podkolen ali više. 
16. Drugo ime za čevljarsko delavnico. Gre za nemško 
popačenko iz izraza Werkstatt. 17. Orodje, ki so ga čevljarji 
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uporabljali pri izdelavi čevljev. 18. Na predvečer 11. marca 
v Tržiču poteka prireditev Vuč u vodo. Na ta dan, na … se 
ptički ženijo.
NAVPIČNO 2. Lesen pripomoček v obliki čevlja, prek 
katerega so čevljarji napeli usnje. 4. Pri delu v temi so si 
čevljarji pomagali s  svetilko s kroglami, ki so bile pritrjene 
na »vislicah«.  Rekli so ji … 6. Na njem čevljar sedi pri delu. 
Navadno ima tri noge. Rečejo mu čevljarski, po domače 
… 10. Čevljarji so jo izdelovali sami iz konopljinih niti. Z njo 
so šivali obutev. 11. Čevljarji so hodili čevlje popravljat na 
dom, rekli so, da gredo … 12. Vrsta nizkega obuvala. 14. 
Z njim so čevljarji rezali usnje, obrezovali podplate.

turistično društvo tržič 
Trg svobode 18 · SI-4290 Tržič
+386 (0)4 59 24 730
tdtrzic@siol.net 
www.e-sustarskanedelja.si

Občina tržič
Trg svobode 18 · SI-4290 Tržič
+386 (0)4 59 71 510
obcina.trzic@trzic.si
www.trzic.si

Prelaz Ljubelj, 14. september 2014

AMD Tržič vabi na 
18. HRASTOV MEMORIAL

Partnerji: Občina Tržič, TPIC, Upravna enota Tržič, Tržiški muzej, Policijska postaja Tržič, Zdravstveni dom Tržič, Ogrinc varovanje d.o.o., Elektrolift, Kvibo d.o.o., Radio Gorenc, Studio Boutique, Pivovarna Union d.d., ŠKD Plesni studio Špela, Športna zveza triatlon moči Slovenije, Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič, Rokometni klub Naklo, Integral AP Tržič d.d., Cablex d.o.o., Komunala Tržič d.o.o, Bios d.o.o., PS Mercator 
d.d., Hofer trgovina d.o.o., Spar Slovenija d.o.o., Lidl d.o.o. k.d., Gorenjska banka d.d., Pošta Slovenije – enota Tržič, BPT - energetika d.o.o., Trio d.d, Vrtec Tržič, TriFix d.o.o., Primakem d.o.o. Kemijski izdelki, MANA Original d.o.o., Gradbinec d.d. Kranj, Gradbeno podjetje Tržič d.o.o., Mikona d.o.o., Alpetour - Potovalna agencija d.o.o., Melom d.o.o., PGD Bistrica, PGD Tržič, KS Tržič mesto, J. Košir, J. Papler in drugi. Naslovna 
fotografija: Matej Slabe / Foto: Matej Slabe, Matjaž Chvatal, AMD Tržič, Franc Demšar, Dušan Podrekar, Tržiški muzej, Studio Boutique, TPIC občine Tržič in foto arhivi sodelujočih / Šuštarske novice / Zasnova: TD Tržič / Oblikovanje: Andrejka Belhar Polanc, Kubuk d.o.o. / Lektoriranje: Kubuk d.o.o. / Tisk: Tiskarna Uzar d.o.o. / Naklada: 15.000 izvodov / Pridržujemo si pravico do vsebinskih sprememb v programu.

Šuštarska
križanka

ZDRUžENjE 
ZGODOVINSKIH 
MEST 
Slovenije

Stara slovenska mesta, ponosna na svoje 
posebnosti, se povezujejo v Združenje 
zgodovinskih mest Slovenije. Med seboj lahko 
dostopna mesta s stavbno dediščino kažejo 
raznovrstnost kulture od prazgodovine prek 
srednjega veka do baroka vse do današnjih dni. 
Kar tretjina slovenskih mest je zaščitenih kot 
spomenik. V združenje povezana mesta skrbijo 
za ohranjanje in oživljanje mestnih posebnosti 
ter za obilje dogajanja – vsak dan v letu. Zakaj 
bi obiskali samo enega? V Sloveniji lahko 
v kratkem času nanizate celo vrsto mestnih 
doživetij. Spoznate kako bogato naravno in 
kulturno dediščino imamo v Sloveniji. 

http://www.zgodovinska-mesta.si/

Rešite križanko in jo prinesite na 
stojnico Turističnega društva Tržič, 
ki bo pred pisarno društva na 
“Šuštarskem placu”, 7. septembra 
na 47. Šuštarski nedelji.

Pravilno rešeno križanko bomo 
nagradili s spominkom na Šuštarsko 
nedeljo. Prvih 50 dobi obesek 
v obliki našega Šuštarčka.

Mednarodni gorski preizkus starodobnikov (oldtimerjev)

Na znameniti ljubeljski cesti, ki je znana po dirkah med leti 1926 in 
1961, so bodo preizkusili motocikli in motocikli s prikolico do letnika 
1961. Prireditev se bo odvija na makadamski progi, ki pelje od prehoda 
(poleg predora Ljubelj) pa do vrha starega prelaza na Ljubelju. Proga bo 
dolga 2300 m, na najstrmejši točki vzpon doseže celo 33%.

Program:
7.00−9.15 Verifikacije prijav in tehnični pregled
10.00−12.00 Treningi po kategorijah z merjenjem časov
12.30 Svečana otvoritev
13.00−17.00 Tekmovanje po vrstnem redu kategorij
17.00 Skupinsko fotografiranje
17.30 Objava neuradnih rezultatov
18.00 Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

http://www.ljubelj.si/o-prireditvi/


