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Odkrijte novo tradicijo 
– drugi del 2015

48. Šuštarske novice ◆ 6.9.2o15 ◆ Tržič

Če se sprašujete, kje je prvi del, je odgovor: v lanskih Šuštarskih novicah. S tem hočemo 
poudariti, da letos nadaljujemo pot, ki smo jo začrtali pri organizaciji lanske Šuštarske 
nedelje. To pomeni, da nadaljujemo z odkrivanjem “nove tradicije”, nadaljujemo z 
namero, da tržiške ulice za Šuštarsko nedeljo postanejo resnični  Šuštarski pvac. In da je 
ta pvac osrednji dogodek, kateremu sledijo in ga plemenitijo ostali.  
Na pvac se trudimo pripeljati šuštarje. Želimo si, da Šuštarska nedelja spet postane 
kraj, kjer se kupuje kakovostno obutev po ugodnih cenah. Kakorkoli se to sliši 
logično in lahko izvedljivo, temu ni tako. Znano je, da slovenska čevljarska industrija 
ni v najboljši formi. To v še toliko večji meri velja za nekdanji tržiški ponos Peko. 
Kljub temu pa menimo, da je potrebno vztrajati na tej poti. Vztrajati, da rešimo 
in obdržimo Peko in da dosežemo da “Šuštarska” pomeni osrednji dogodek vseh 
slovenskih izdelovalcev obutve in sorodnih panog. In da se to dogaja v Tržiču, ki ima 
v tej branži dolgo in bogato tradicijo. 
Včasih se zazdi, kot da nam je Tržičanom Šuštarska nedelja nekako odveč. Kot da 
ne znamo več izkoristiti potenciala, ki ga taka prireditev nudi. Vendar to traja le 
do trenutka, ko se “Šuštarska” res začne. Takrat se podaš v mesto, na pvac, srečaš 
prijatelje, ponudba te premami in dogajanje te potegne vase. Želimo si, da se vam to 
zgodi tudi letos. 
                                                                                           Peter Miklič, predsednik TD Tržič

Šuštarska nedelja
Tržič

Slovenski 
šuštar

Pisalo se je leto 1969, ko je Turistično društvo 
Tržič prvič organiziralo Šuštarsko nedeljo. 
Dogodek, ki je z leti prerasel v največjo 
tržiško turistično prireditev, se je začel s 
koncertom tržiške pihalne godbe, v Kinu 
Tržič so predvajali film o Tržiču, v Tržiškem 
muzeju odprli razstavo Zgodovinski razvoj 
tržiškega čevljarstva, v tedaj novo zgrajenem 
paviljonu je bila razstavljena obutev Peka. Ob 
12. uri je sledila »čevljarska fešta« – pojedina 
čevljarskega ceha, člani dramske sekcije 
Svoboda Tržič so uprizorili sejo čevljarskega 
ceha, danes znano pod imenom Frajšprehunga, 
sledil je nastop Folklorne skupine Karavanke 
ter pevcev in citrarjev iz Tržiča, srečelov in 
pokušnja tržiških bržol. Na Trgu svobode je 
bilo postavljenih 12 stojnic, kjer so po znižani 
ceni prodajali obutev, Turistično društvo 
Tržič je prodajalo značke z grbom čevljarskega 
ceha in razglednice z upodobitvami Tržiča. 
Pokroviteljstvo nad prireditvijo je prevzela 
tovarna Peko (Čevljar 1969, št. 8).

Dobro organizirano turistično društvo z 
dejavnim vodstvom je poskrbelo, da se je 
Šuštarska nedelja v nekaj letih prelevila v 
izjemen turistični dogodek, ki je sloves Tržiča 
kot čevljarskega središča ponesel po vsej 
Sloveniji. Sejemskemu dogajanju, ki je bil v 
prvem letu posvečen izključno prodaji obutve, 
so se kmalu pridružili prodajalci drugih 
izdelkov, a vsebina spremljevalnih dogodkov je 
bila vezana predvsem na prikaz in promocijo 
dediščine tržiškega čevljarstva.

Predstavitev čevljarske dediščine je tudi 
osrednja tema, s katero se že od ustanovitve leta 
1964 ukvarjajo zaposleni v Tržiškem muzeju. 
Stalna razstava, kjer je predstavljena čevljarska 
zbirka, je bila tekom let večkrat prenovljena, 
nazadnje ob 50-letnici ustanovitve Tržiškega 
muzeja leta 2014, ko je bila pod naslovom 
Tržiški šuštarji odprta prav na Šuštarsko nedeljo. 
Na njej je v petih sobah Pollakove kajže, kjer 
ima Tržiški muzej osrednje razstavne prostore, 
predstavljeno izdelovanje obutve, življenje 
in delo tržiških čevljarjev, obutev, ki so jo 
nosili v Tržiču, tovarna Peko in obutev znanih 
Slovencev. 

omogočili usnjarstvo in razvoj trgovine, kot 
tudi propad nogavičarstva, ki je do tedaj dajalo 
zaslužek mnogim ljudem, ki so živeli v trgu. 
Znanje je prehajalo iz roda v rod, mojstri so po 
nova znanja odhajali na tuje, rekli so, da gredo v 
fremd. Obutev so v bêrštatu, kot so rekli čevljarski 
delavnici, izdelovali ročno, konec 19. stoletja 
so imeli v Tržiču že šivalne stroje. Če so odšli 
izdelovati novo obutev ali popravljati staro k 
ljudem na dom, so rekli, da gredo v štero. 

Čevljarji so častili zavetnika Krišpina in 
Krišpinjana, Tržičani pa so radi rekli, da o njima 
ne vedo drugega kot to, da sta se rodila in umrla 
na ponedeljek, na kar se naslanja tradicija plavih 
ponedeljkov – dneva v tednu, ko čevljarji niso 
radi prihajali na delo. Čevlji, ki so izdelani na 
glih kopit, torej čevlji, ki so enaki za levo in desno 
nogo, danes niso v rabi, kakor ne mnogi drugi, 
ki so predstavljeni na razstavi in v katalogu 
Tržiški šuštarji. Ljudje še vedno pravijo, da 
škripajo čevlji, ki niso plačani, manj je znano, 
da so čevljarji obutev, ki je pri hoji škripala, 
izdelovali namenoma. Večino ljudem je jasno, 
kaj v prenesenem pomenu pomeni dreto vleči, 
manj je znano, od kod izvira rek živeti na veliki 
nogi. O tem in še mnogo drugem, kar je povezano 
z dediščino čevljarstva, si je mogoče prebrati 
v katalogu, še bolj prijetno se je sprehoditi po 
razstavi in raziskovati splošnosti in posebnosti te 
za Tržičane tako pomembne dejavnosti. 

Sodobnosti ni brez preteklosti, koristno je, če 
se sodobnost s preteklostjo oplaja. To bi veljalo 
tako za tiste, ki se z izdelovanjem obutve v Tržiču 
ukvarjajo danes, kakor za Šuštarsko nedeljo, ki 
ima možnost, da svoj razvoj nasloni na izjemno 
bogato dediščino tržiškega čevljarstva.

Dr. Bojan Knific

Tržiški šuštarji

Kljunasti čevelj. Rek »živeti na veliki nogi« se je razvil 
na njegovi podlagi, kajti konica čevlja je bila lahko 
različno dolga – več ko je človek imel pod palcem, daljša 
je lahko bila. (Foto: Milan Malovrh, 2015.)

Pred čevljarsko delavnico Jožeta Klofutarja 
v Tržiču, začetek 20. stoletja. (Iz arhiva 
Tržiškega muzeja.)

Čevljarski mojster 
Jože Gros prikazuje 
izdelovanje drete. 
(Foto: Bojan Knific, 
2014.)

Sv. Krišpin in Krišpinjan, zavetnika čevljarjev. 
(Iz arhiva Tržiškega muzeja.)

Na sodobno opremljeni interaktivni razstavi 
v muzejski govorici čevljarsko dediščino 
predstavlja prek 500 predmetov, o njeni vsebini 
in temah, ki so povezane s tržiško čevljarsko 
dediščino, pa si je mogoče več prebrati v lično 
oblikovanem in s številnimi fotografijami 
opremljenem katalogu z istoimenskim 
naslovom. 

Razcvet tržiškega čevljarstva, tržiške šuštarije, 
kot Tržičani raje rečemo, so sredi 19. stoletja 

Predsednik nekdanje Jugoslavije pomerja čevlje, ki so 
mu jih ob 50-letnici obstoja izdelali v Peku. (Iz arhiva 
Tržiškega muzeja.)
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Podjetje Peko iz Tržiča je slovenski proizvajalec 
ženske in moške usnjene obutve  s  112. letno 
tradicijo. Njihova obutev  je v celoti narejena 
iz naravnega usnja, pri čemer pozornost velja  
vrhunski  kvaliteti in udobju.  Čevlji, izdelani 
pod blagovno znamko Peko in Peter 
Kozina, so  prepoznavni tako doma, kot tudi 
na tujih trgih. Privlačni in raznoliki modeli so 
kot nalašč za vse, ki cenijo tradicijo ter kvaliteto 
in  ki iščejo udobje in svežino.  Na voljo so vam 
številni modeli  moške in ženske brezčasne 
elegance  kakor tudi modeli z visoko peto ter 
bolj romantične balerinke. Zaradi uporabe 
naravnih materialov  lahko obutev Peko  nosite  
skozi vse leto.
 
V času šuštarskega praznika 
v tržiču,  5. in 6. septembra 2015, 
bo Peko še dodatno pozornost 
posvetil svojim zvestim kupcem 
ter jih razveselil z bogato 
ponudbo in super popusti.

Peko ponudbo si lahko ogledate tudi na 
spletni strani www.peko.si.

 PARKIRIŠČE TRŽNICE PRI OBČINI TRŽIČ

7. Festival 
tržiških bržol 
11.00
Prižiganje ognja
12.00
Nastop Folklorne skupine bled 
14.30
ocenjevanje bržol
15.30
razglasitev najboljših tržiških bržol 
16.00
Podelitev nagrad na 
Glavnem odru

 GLAVNI ODER NA PREDILNIŠKI CEsTI

šuštarska 
veselica Z 
radieM GoreNc 
Voditelji: Urša Mlakar, Tea Petrovski 
in Boštjan Meglič – Peška 

10.00
Pihalni orkester tržič 
10.15–11.00 
uvodni pozdrav organizatorjev 
in predstavitev šuštarske nedelje
11.00–13.00
Nastop plesnih skupin 
(Plesni klub Tržič, Plesni studio Špela, 
Cowboy Ritem, KUD Leyli, FS Bled) 
in Frajšprehunga v izvedbi 
kd kruh križe (predvidoma ob 11.45)
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. 
13.00–14.00
ansambla kdr voč in Galop 
14.00–15.00
ansambel Mladi godci 
15.00–15.15
tomaž ahačič – Fogl
15.15–16.00
Gorenjski kvintet
16.00
Podelitev nagrad 
7. Festivala tržiških bržol
16.15–17.00
ansambel veseli svatje
Med programom bodo potekale nagradne igre 
za obiskovalce.

7.
2015

Slovenija, od kod lepote tvoje ... 

 sPREMLJEVALNI DOGODKI
PRED IN PO ŠuŠTARsKI NEDELJI

Sobota, 8. avgust 2015, 20.00
Staro mestno jedro, Trg svobode
tržiške poletne prireditve: 
NoČ orieNta
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

Sobota, 22. avgust 2015, 10.00
Prelaz Ljubelj
13. eu Ples breZ MeJa
Občina Tržič in Mestna občina Borovlje

Nedelja, 23. avgust 2015, 10.00
Jelendol
25. tek Po dovžaNovi 
soteski - tržiški pokal 
v rekreativnih tekih
Športno društvo Dovžanova soteska 
in Športna zveza Tržič

Petek, 28. avgust 2015, 20.30
Tržiški muzej
Glasbeni večeri v tržiškem 
muzeju: koNcert 
roMaNe kraJNČaN 
iN Jureta ivaNušiČa
Tržiški muzej

Petek, 11. september 2015, 19.00
Dvorana tržiških olimpijcev
veliki koNcert MariJe ahaČiČ Pollak 
Z daMaMi doMaČe Glasbe iN Gosti
Občina Tržič in Media butik

Nedelja, 13. september 2015, 13.00
Ljubelj
19. hrastov MeMorial
Avto moto društvo Tržič

 PRED CERKVIJO sV. ANDREJA

šuštarski 
kotiČek 
9.00–17.00
Prikaz izdelovanja čevljev v živo
Čevljarska mojstera bostaTone Strlič in Štajnar Primož.
10.15
Pihalni orkester tržič

 KuRNIKOVA hIŠA
9.00–18.00
stalna etnološka razstava 
bivanjske kulture iz konca 19. 
in začetka 20. stoletja.

 TRŽIŠKI MuZEJ
9.00–18.00
stalna čevljarska razstava in 
druge obrtne zbirke ter slovenski 
smučarski muzej
Pedagoška ustvarjalna delavnica za otroke.

 NAsPROTI REsTAVRACIJE RAJ
9.00–18.00
rokodelska delavnica kosmač
Igralni kotiček in ponudba spominkov iz lesa.

 PARKIRIŠČE TRŽNICE
taiji - Zlati petelin, Marko Bedina

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

Partnerji: Občina Tržič, TPIC, Upravna enota Tržič, Tržiški muzej, Policijska postaja Tržič, Zdravstveni dom Tržič, Elektrolift d.o.o., Radio Gorenc d.o.o., Pivovarna Union d.d., Peko d.d., Zavarovalno zastopanje Vedamix d.o.o., Klebo d.o.o., ŠKD Plesni studio Špela, Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič, Župnija Bistrica pri Tržiču, 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., 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. Fotografije: Radio Gorenc, Milan Malovrh, 
Bojan Knific, Boris Horvat, Peko d.d., Matej Slabe, Matjaž Chvatal, AMD Tržič, Franc Demšar, Dušan Podrekar, Tržiški muzej, TPIC občine Tržič, arhiv TD 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

Rešite križanko in jo prinesite na 
stojnico Turističnega društva Tržič, 
ki bo pred pisarno društva na 
“Šuštarskem placu”, 6. septembra 
na 48. Šuštarski nedelji. 
Pravilno rešeno križanko bomo 
nagradili s spominkom na Šuštarsko 
nedeljo. Prvih 50 dobi obesek v 
obliki našega Šuštarčka.
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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 pa do vrha starega 
prelaza na Ljubelju. Proga bo 
dolga 2300 m, na najstrmejši 
točki vzpon doseže celo 33%.

www.ljubelj.si/o-prireditvi

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. www.zgodovinska-mesta.si

Prelaz ljubelj, 13. september 2015, aMd tržič

raZstava tržiških obrtNikov v GaleriJi atriJ obČiNe tržiČ
Odprtje razstave v soboto, 5.9. (ob 10.00) 
Ogled razstave v nedeljo, 6.9. (8.00–19.00) in ponedeljek, 7.9. (9.00–12.00)
Ogled tradicionalne razstave obrtnikov. Predstavljajo se člani sekcije predelovalcev kož in tekstilci. 
Kvalitetni izdelki, ki jih izdelujejo, so vsekakor vredni ogleda. Razstava tržiških obrtnikov je prikaz 
dela in pridnost rodu, ki je ostal zvest kraju in predan delu. Vstop prost!

ObmOčna ObrtnO-pOdjetniška zbOrnica tržič
Trg svobode 1, 4290 Tržič , T. 04/592 33 40, aleksandra.kojic@ozs.si, www.ooz-trzic.si

nedelja 6.9. (10.00–20.00) 
Sokolnica (Splošno športno društvo Tržič)

Razstava bo vključevala do 50 novih predstavitvenih terarijev 
s pajki (približno 40 vrst raznolikih tarantel s celega sveta), 
škorpijoni in skolopendrami ter predstavitvene plakate z osnovimi 
informacijami o teh vrstah. Namen razstave je občinstvu 
predstaviti vrste, ki izvirajo iz različnih koncev sveta, saj toliko 
različnih tovrstnih vrst živali ni mogoče videti v živalskih vrtovih. 
Gre za otvoritveno razstavo, ki je sicer namenjena za predstavitve 
v narovoslovnih muzejih v tujini, vendar se je organizator odločil, 
da jo najprej predstavi domačemu občinstvu. Vsi, ki vas zanimajo 
eksotične živali, ste vljudno vabljeni na ogled razstave.


