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Tradicija ostaja
Sejem na Angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru,
verjetno obstaja, odkar obstaja Tržič. Ima dolgo tradicijo
in ni razloga, da bi se ta tradicija spremenila. V zadnjih
desetletjih je sejem postal Šuštarska nedelja, velika
sejemska prireditev, ki v naše mesto privabi več deset tisoč
obiskovalcev. Gre za prireditev, ki jo mnogi povsem enačijo
s Tržičem in ki mu daje prepoznavnost celo onkraj meja
Slovenije.

Šuštarski
plac

Slovenski
šuštar
Šuštarska nedelja
Tržič

Vezanost Šuštarske nedelje na čevljarsko industrijo, zlasti na
Peko, je pri koncu, saj nekdaj čevljarskega velikana ni več.
Velika in tudi žalostna sprememba je že in še bo spremenila
Šuštarsko nedeljo. Takšno je življenje, vse se spreminja in vse
lahko mine. V teh spremembah lahko vidimo tudi kopico
optimizma. Življenje gre naprej in Šuštarska nedelja gre
naprej z velikim zagonom.
Vrača se h koreninam, ko je bila predvsem sejem, povezan s
čevljarstvom, vendar tudi z drugimi izdelki. Sejem ni samo
prodaja izdelkov, je dan veselja, sproščenosti, zabave, čudes
in dogodivščin. Vse to bo na letošnji Šuštarski nedelji,
ki dobiva nekatere nove vsebine in se še bolj prilagaja
sodobnim razmeram in sodobnemu človeku.

Šuštarsko nedeljo potrebujemo. Potrebujejo jo
tržiški in slovenski šuštarji, ki resda niso velika
industrija, vendar pa izdelujejo kvalitetne čevlje,
ki gredo dobro v prodajo in zagotavljajo preživetje
marsikateri družini. Obstoj čevljarstva pomeni
ohranitev zakladnice znanja, ki se je nabiralo
skozi stoletja. To znanje in ta tradicija sta tu
doma in tu se ohranjata ter stopata na novo
zanimivo pot.
Šuštarsko nedeljo potrebuje Tržič in potrebujemo jo Tržičani.
Na ta dan se odpremo sosedom in svetu. Povabimo jih v svoj
kraj in se skupaj z njimi veselimo. Tudi letos in v prihodnjih
letih se bo zgodilo enako, le malo drugače
in verjetno še boljše. Še na mnogo
Šuštarskih nedelj in veliko veselja.

Turistično društvo Tržič
Trg svobode 18 · SI-4290 Tržič
04 59 24 730 · 041 753 131
info.tdtrzic@gmail.com · www.trzic.info
Turistično društvo Tržič
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Peter Miklič,
predsednik Turističnega društva Tržič

Čevljarska obrt danes
V zadnjih Šuštarskih novicah je dr. Bojan Knific pisal o zgodovini čevljarstva in
organizaciji prve Šuštarske nedelje leta 1969. Od tistih, drugačnih, časov je preteklo
že kar nekaj let in ni več daleč do letošnje 49. Šuštarske nedelje, ki organizatorjem
postavlja vprašanje, kako naprej? Čevljarskih šol ni več, tržiška obutvena industrija
je vzela slovo. Namenoma smo zapisali industrija, saj obrtniki ostajajo in se prebijajo
dalje. Težka bremena nekoč uspešne zgodovine in velikopotezne proizvodnje so sedaj
padla na posameznike, ki še vedno občutijo dolžnost in odgovornost za nadaljevanje
tradicije in trenutno plavajo z močnimi globalizacijskimi tokovi v boju za obstanek.
Nekaterim od teh posameznikov smo zastavili vprašanja, ki posredno kažejo na
trenutno stanje slovenskega čevljarstva kot ga dojemajo sami. Zahvaljujemo se Alji
Viryent Novak, Mihu Grosu - MIGI, Alešu Dolčiču - DAL in Mitji Hojaku,
MIHOYA za prijazen odziv in odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj ali kdo vas je pripeljal do
spoznanja, da je izdelovanje
obutve, tisto kar želite početi
poklicno?
Alja Viryent: Ko sem v prvem letniku
Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje Univerze v Ljubljani z dedkovo
pomočjo izdelala prvi par čevljev, sem
vedela, da si to želim početi vse življenje.
Ljubezen do čevljev je očitno v meni rasla
od malih nog, ko sem se igrala v dedkovi
čevljarski delavnici.
Miha Gros, MIGI: Ker smo že četrta
generacija šuštarjev, si drugega poklica
nisem znal predstavljati.
Aleš Dolčič, DAL: Starši.
Mitja Hojak, MIHOYA: Že kot majhen
deček sem opazoval očeta v veleblagovnici
Nama v Ljubljani. In tu sem videl, kako se
popravljajo čevlji. Jaz pa sem si želel izdelati
unikatne, drzne in barvite čevlje.
Kar se tiče oblikovanja obutve.
Koliko fleksibilnosti in
umetniškega izražanja si lahko
izdelovalec sploh privošči? Ali so
svetovni trendi tisti, ki v večini
usmerjajo obliko vašega čevlja?
Alja Viryent: Če v izhodišču slediš osnovni
filozofiji obutve, da mora biti udobna in
nosljiva, si pri dizajnu precej omejen, saj
mora oblikovanje oz. načrtovanja čevlja
slediti ergonomiji stopala, ter zadovoljiti
komponente uporabnosti, torej zaščito
pred zunanjimi vplivi. V določeni meri
svetovni trendi vplivajo na vse izdelke,
ne le na čevlje, sama pa najraje oblikujem
brezčasne čevlje, saj sledim filozofiji

trajnostnega razvoja, da bi ljudje imeli manj
čevljev in te kvalitetne.
Miha Gros, MIGI: Ovir za umetniške
vzpone ni, je pa res, da mora izdelek
ustrezati željam kupcev, modi in sami
filozofiji podjetja. Vedno je potrebno trgu
ponuditi, kar trg potrebuje in ne to kar je
vsakemu posamezniku všeč. Potrebno je
najti zlato sredino, kar je vse težje in zahteva
ogromno inovativnosti.
Aleš Dolčič, DAL: Ponavadi ne. Nove
modele izdelujem glede na to, kaj si stranke
želijo.
Mitja Hojak, MIHOYA: Vse kar sanjam,
lahko drugi dan držim v roki, praktično brez
omejitev. Moji trendi so vsakdanje življenje,
glede na to, kaj se mi zgodi tisti dan.
Je v času globalizacije sploh še
možno izdelovati obutev le za
domači trg in kolikšen delež
proizvodnje izvažate in kam?
Alja Viryent: V času globalizacije je
potrebno stremeti k temu, da se vse izdelke,
ne le obutev, prodaja po vsem svetu. Sama
trenutno izvažam samo 3%, saj moja
dosedanja kapaciteta izdelave ni bila zadosti
velika, da bi lahko zagotovila zadostne
količine čevljev. V bližnji prihodnosti se
bomo seveda usmerili predvsem na tuje trge.
Miha Gros, MIGI: Možno je, vendar se
mora vsak posameznik vprašati, kaj si želi?
Mi si tega z našimi 17 zaposleni ne moremo
privoščiti. Trenutno znaša naš tržni
delež: 15% Slovenija, 10% Japonska, 35%
Nemčija, 25% Švica, 15% pa skupaj Belgija,
Nizozemska, Avstrija in Hrvaška.
Aleš Dolčič, DAL: Trenutno ne izvažamo

svojih izdelkov, bomo pa poizkusili s
prodajo preko spleta v tujini. Pri nas
izdelujemo še druge stvari. Samo s prodajo
čevljev v Sloveniji, bi bilo zelo težko.
Mitja Hojak, MIHOYA: Jaz ima problem z
izdelavo čevljev, ker nimam delovne sile. Šole,
ki bi izobraževala mladino pa ni že 15 let.
Delovni proces izdelovanja
obutve bazira na mnogoterih
materialih in delovnih strojih. Že
kar nekaj časa je preteklo odkar
je bila tudi v Sloveniji prisotna
usnjarska obrt in industrija. So
materiali in stroji danes sploh še
slovenske izdelave?
Alja Viryent: Materiale za čevlje in stroje
je že moj dedek kupoval v Italiji, ki je
vsekakor domovina obutvene industrije.
Tam se več generacij družin ukvarja
izključno z izdelavo npr. petk za čevlje.
V Sloveniji obstaja le nekaj podjetij,
ki se ukvarjajo z izdelavo repro materiala
za čevlje.
Miha Gros, MIGI: Žal ne! Na splošno
imamo v Tržiču na področju Evrope zelo
poznano podjetje za izdelavo podplatov
PGP, na katerega se vse prevečkrat pozabi.
Potem nam ostane še Kopitarna Sevnica
za izdelavo kopit, BVD Trading Ljubljana,
kjer izdelujejo zadrge. Več slovenskih
proizvajalcev v povezavi s čevljarsko
industrijo ne poznam. Izdelovalcev strojev
že dolgo ni na slovenskem področju.
Aleš Dolčič, DAL: Večino materialov
kupujemo v tujini. Predvsem Italija in
Nemčija.
Mitja Hojak, MIHOYA: Obutev izdelujem
ročno in iz naravnih materialov (usnje).
Uporabljam stroj za šivanje usnja in mašino
za kosmatenje usnja. Ostalo pa šilo in kopito.
Materiali so italijanski, stroji nemški.
Nekoč je veljalo, da se čevljarski
poklic nadaljuje po krvni liniji.
Menite, da obstaja interes mlajše
generacije po nadaljevanju te
rokodelske tradicije?
Alja Viryent: Nekaj časa je bil poklic
popolnoma razvrednoten, podcenjen. Šol
ni več, obstajajo pa potrebe po obrtniških
poklicih. Zato obstaja spet večji interes za
to dejavnost.
Miha Gros, MIGI: Za sebe in mojega
brata lahko rečem, da to drži in da sva z vso
strastjo predana temu poklicu. V tem duhu
poskušam vzgajati svoja otroka, vendar →

www.trzic.info

Ker v zadnjih letih nobena izmed
srednjih šol v Sloveniji nima
razpisanega izobraževanja za
poklic čevljarja, nas zanima,
če ste kdaj začutili željo po
prenašanju znanja oz. poučevanju.
Alja Viryent: Sama že več let z veseljem
organiziram in izvajam tečaje oblikovanja
čevljev in so vedno dobro obiskani. Želim
si, da ta obrt ne bi izumrla.
Miha Gros, MIGI: Želja seveda ostaja,
saj se nekje v ozadju sprašujem, kako bo
s kadrom čez desetletje in več. Vendar bi
bilo to zelo težko, saj je ekipa MIGI ves
čas polno zasedena. V primeru dobrega
programa in velikega interesa bi se z
veseljem skušal vključiti.
Aleš Dolčič, DAL: Ne.
Mitja Hojak, MIHOYA: Pri meni
v delavnici je že kar nekaj študentk
diplomiralo z izdelavo in oblikovanjem
usnja, kar nekaj dijakinj pa je opravljajo
prakično usposabljanje v okviru šolskega
programa oblikovanja.
Dvomi spremljajo vsakega, ki
se poda na lastno pot. Kako
jih premagujete vi in kaj vam
daje prepotrebni optimizem za
nadaljevanje?
Alja Viryent: Velika ljubezen do čevljev
in strast do oblikovanja mi pomagajo
premagovati ovire, ki se postavljajo na poti.
Miha Gros, MIGI: Kot sem že omenil na
podjetniškem večeru, pot do cilja je vedno

težka. Konkurenca nas spremlja na vsakem
koraku, a hkrati je to glavni generator razvoja
vsakega podjetja. Ko po velikem trudu
pripraviš dober produkt in začneš dobivati
pozitivne povratne informacije, je to tisto,
kar nam da energijo in nas žene naprej.
Aleš Dolčič, DAL: Zadovoljni kupci.
Mitja Hojak, MIHOYA: Sanje uresničim,
ko iz zvitka usnja ustvarim vrhunski izdelek,
ki je tudi uporaben.

Bolj ko se poglabljamo v tržiško in tudi
slovensko predindustrijsko zgodovino,
bolj dobivamo jasno sliko, kako so
nekoč obrtniška mestna jedra utripala
v določenem ritmu dela od ranega jutra
do poznega večera. Cehi so narekovali
razvoj obrti, družbenega in družinskega
življenja, zato so bile povezave med
ljudmi tesne in močne, odgovornost
do razvoja kraja pa nevprašljiva.
Morda ste slišali za novodoben izraz
glokalizacije, ki ga sestavljata besedi
globalno in lokalno. Gre za preprosto
idejo ali nasvet »Razmišljaj globalno,
deluj lokalno«. Svet deluje globalno že
precej dlje kot si mislimo in marsikateri
izdelek tržiškega obrtnika je končal
na drugem koncu sveta. V sodobnosti
tudi lokalno pridobiva na vse večjem
pomenu, kar nas bo samo še bolj
povezovalo v gospodarskem in osebnem
življenju. S tem pa se pojavljajo tudi
novi izzivi in nove priložnosti od
katerih bo najverjetneje odvisna naša
skupna blaginja v prihodnosti.
Matevž Urbančnik

Plezanje
na mlaj

Mlaj, Mozirje ( foto: Jože Miklavc)

bo to na koncu njuna odločitev. Za ostale
pa težko komentiram, kajti to je res trdo
zaslužen »kruh« pri katerem je prisotno
ogromno odrekanja in prilagajanja.
Aleš Dolčič, DAL: Jaz bi jim svetoval, naj
si izberejo drug poklic.
Mitja Hojak, MIHOYA: Stvar okusa in
želja.

15. avgusta 1811, na Napoleonov rojstni
dan, so pred Klandrovo hišo postavili mlaj,
visok 8 sežnjev, namazan z mastjo in milom.
Na vrhu so bili srebrni tolarji, zraven pa je
stala francoska straža. Blizu je bila miza z
mrzlo pečenko, klobasami, svinjino. Ker
je bil tisti dan sobota in cerkvena postna
postava, je ljudje niso hoteli prelomiti.
Noben Tržičan ni hotel plezati na vrh
mlaja, le francoski vojaki so pokazali svoje
spretnosti. Plezanje in slovesnost so ponovili
še leta 1813, ko so se Tržičani in francoski
vojaki le pomerili.
Lepo vabljeni na letošnjo
Šuštarsko nedeljo, kjer bomo
običaj obnovili. Poskrbljeno bo
za nagrade in varovanje.
Pobudo za obnovitev običaja je dal Jernej
Kosmač, saj je bila to njegova dolgoletna želja.

RAZSTAVA
TRŽIŠKIH
OBRTNIKOV OB
40. OBLETNICI
OOZ TRŽIČ

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič letos vabi v Paviljon NOB na ogled tradicionalne
razstave tržiških obrtnikov. 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.
Razstava bo na ogled že v soboto, 3. 9. 2016 med 9. in 13. uro. Uradna otvoritev
s kratkim kulturnim programom bo v nedeljo, 4. 9. 2016 ob 9.30, odprta bo do 19. ure.
V ponedeljek, 5. 9. 2016 bo razstava odprta med 9. in 12. uro. VSTOP PROST!
Razstavljalci svoje izdelke na Šuštarskem sejmu tudi prodajajo. Vabljeni k nakupu.

3. - 5. september 2016
PAVILJON NOB
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., KAVA BAR COKLA, Det 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: 10.000 izvodov / Pridržujemo si pravico do vsebinskih sprememb v programu.
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250. obletnica rojstva
Jožefa Radetzkya
prejel Tivolski grad, ki ga je prenovil,
uredil grajski park in ga odprl za javnost.
Novembra letos mineva 250 let od
njegovega rojstva. Umrl je leta 1858 v
Milanu v 91. letu starosti.
S Tržičani se je dobro razumel in jim
je zelo pomagal, še posebej, ko je videl
njihovo bedo po velikem požaru 1811.
Takrat je za obnovo mesta zastavil in
kasneje tudi prodal svoj grad. Med
sokrajani je bil zelo cenjen.
Zelo rad je jedel kostanjevo
potico, ki so mu jo Tržičani
večkrat prinesli v zahvalo za
njegovo pomoč. Po feldmaršalu
so jo poimenovali Radetzkijeva
kostanjeva potica.
Janez Jožef Vencelj Franc Karel Radetzky
se je rodil leta 1766 na Češkem. Svojo
življensko pot je zaključil kot feldmaršal
avstroogrske vojske po 72 letih vojaške
službe. Leta 1848 je J. Strauss zanj
skomponiral znano melodijo imenovano
“Radetzky marš”. Leta 1798 se je poročil
s Frančiško Grafenberg, ki mu je za doto
prinesla grad Neuhaus v Tržiču. Leta
1807 se je preselil v Tržič, kjer je živel do
leta 1819, ko ga je vojaška služba speljala
v svet. V letu 1852 je ostareli maršal od
cesarja Franca Jožefa v dosmrtno uporabo

Letos jo boste imeli priložnost poiskusiti
tudi vi. Oglasite se pri naših šuštarjih pri
berštatu in se posladkajte.

Radetzky obišče čevljarja v tržiču
Čevljar: Prisrčno pozdravljen gospod grof Radetzky! Že dolgo se nisva videla!
Radetzky: Tudi tebi lep pozdrav! Vidim, da si kar dobro zastavil šuštarijo.
Čevljar: No, še kar gre, tudi sin se pridno vpeljuje v posel. Danes sem ga poslal na sejem v
Borovlje. Kako pa je bilo vojskovanje pri Kustoci, ko se toliko o tem govori?

Ljubelj 2016
20. Hrastov
memorial
Avto-moto društvo Tržič
organizira prireditev Gorski
preizkus starodobnikov
(oldtimerjev) Ljubelj 2016,
ki bo 11. septembra 2016
na mejnem prelazu Ljubelj.
Letos bo to 20. prireditev za Hrastov
memorial v organizaciji AMD Tržič.
Na znameniti ljubeljski cesti, ki je znana
po dirkah med leti 1926 in 1961, ponovno
organiziramo prireditve starodobnikov,
na katerih lahko sodelujejo motocikli in
motocikli s prikolico do letnika 1961.
Včasih so se prireditve odvijale na precej
daljši progi, sedaj je del stare proge, ki vodi
do mejnega prehoda, asfaltiran. Ker želimo
obuditi dirke, kakršne so bile pred 40. leti, se
prireditve dandanes odvijajo na makadamski
progi, ki pelje od mejnega prehoda do vrha
starega prelaza na Ljubelju. Proga je dolga
2300 m in na najstrmejši točki doseže vzpon
celo do 33%.
Lani je na prireditvi sodelovalo 75
tekmovalcev (Pogoje sodelovanja si lahko
preberete na spletni strani http://www.
ljubelj.si/pravilnik/), ki so se pomerili v
osmih različnih kategorijah. Prireditev si je
ogledalo okrog 3.000 gledalcev.
Urnik:
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.

Vabljeni, se vidimo na Ljubelju!

Radecki: Veš, preden dobiš potrditev za boj iz Dunaja, se včasih položaj že poslabša. Takrat je
cesar zbežal v Innsbruck, ker so mladi na Dunaju 1848 dvigali glave. Dobro, da sem prej zavzel
Vincenco na Laškem in si tako zavaroval hrbet. Piemontezarji so bili utrjeni na gričkih okoli
Kustoce. Nadnje sem poslal našo hrabro konjenico in mariborski 47. pešpolk. Nasprotniki so se
umikali čez reko Mincio. Tako smo zmagali in sklenili premirje, ki je trajalo komaj leto dni. Veš,
v bitkah je pod mano podleglo že 9 konj, sedemkrat sem bil ranjen.
Čevljar: Ja, dobro ste jih nabili. Naši kranjski Janezi vas imajo zelo radi in so o vas zložili cele
pesmi: Radetzky ima sivo glavo, pa vendar gre na vojsko z njo! Radetzky pa korajžo ma, ker
same mlade fante ma!
Radetzky: Pri tej bitki sem imel še dodatne skrbi, ko so mi poslali na fronto takrat še mladega
nadvojvodo Franca Jožefa, poznejšega cesarja. To je bil Bog pomagaj. Poleg vodenja boja sem
moral paziti še nanj! Tvoji škornji so se zelo dobro obnesli, pa tudi moji gnadljivi gospej so se tvoji
čevlji dopadli in jih je rada nosila.
Čevljar: Ali bodo gospod maršal, kaj dalj časa v Tržiču?
Radetzky: Tebe sem moral še videti. Ne,ne, grem nazaj v Milano. Tu je vse nekdanje moje
posestvo prevzel Dietrich. Žal se morava posloviti, ker me čakajo na občini.
Čevljar: Vas bom do tja pospremil, da bova po poti še katero rekla!
Zbral in pripravil: Jernej Kosmač

Iz arhiva AMD Tržič ( foto: Luka Rener)

V letu 2016 Avto moto šport v Tržiču
praznuje 90. letnico delovanja. Avto moto
društvo Tržič pa 65. letnico.
Na šuštarski nedelji bodo skupaj
sodelovali člani Naglident klasik
moto kluba in AMD Tržiča.
Razstava starodobnikov bo na parkirišču
ob stavbi Mikone (poleg Paviljona NOB).
Videli jih bomo tudi na skupinski vožnji po
ulicah Tržiča.
www.trzic.info
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 Glavni oder na Predilniški cesti

enc
z radiem gor

10.00

12.00

Pihalni orkester
Tržič

Ansambel
Kdr voč

10.15–10.30

12.30

Uvodni pozdrav
organizatorjev
in predstavitev
Šuštarske nedelje

KUD Leyli

11.00

13.15

Odpiranje
soda piva

101ka band

11.15

Ansambel Svetlin

Plesni klub
Tržič

14.45

11.45

15.15–17.00

Folklorna
skupina Bled

Ognjeni
muzikanti

12.45

Plesni studio
Špela

14.00

Brigita Šuler

Voditelji: Urša Mlakar, Tea Petrovski
in Boštjan Meglič – Peška

Spremljevalni dogodki
pred in po Šuštarski nedelji
Sobota, 13. avgust 2016, 8.00
Trg svobode
Tržni dan in gusarska zabava
Polona Brodar s.p.
Petek, 19. avgust 2016, 20.00
Senično
19. Vaški semenj v Seničnem; Veseli večer
pod vaško lipo z ansamblom Zarja
Conventio d.o.o.
Sobota, 20. avgust 2016, 10.00
Prelaz Ljubelj
14. EU ples brez meja
Občina Tržič in Mestna občina Borovlje
Nedelja, 21. avgust 2016, 9.00
Senično
19. Vaški semenj v Seničnem;
Po Seničnem gor in dol se zgodi ...
Conventio d.o.o.
Četrtek, 25. - nedelja, 28. avgust 2016,
vsakič ob 20.00
pred Kulturnim domom v Križah
11. Vikend smeha
KD Kruh Križe in JSKD OI Tržič
Podrobnosti o posameznih dogodkih si oglejte na
http://www.trzic.si/koledar-dogodkov/.
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Petek,
2. september 2016, 20.00
Dom krajanov
Brezje pri Tržiču
Spominjarije na Poldeta Bibiča
KS Brezje pri Tržiču in ZKO Tržič
Sobota, 3. september 2016, 21.00
amfiteater Gorenjska plaža
Tržiške poletne prireditve;
koncert skupine Help! A Beatles Tribute
in skupine Kingston na Gorenjski plaži
Občina Tržič in Media butik d.o.o.
Sobota, 10. september 2016, 8.00
Trg svobode
Tržni dan
Polona Brodar s.p.
Nedelja,
11. september 2016, 12.30
Prelaz Ljubelj
20. Hrastov memorial
Avto moto društvo Tržič

 PARKIRIŠČE TRŽNICE
PRI OBČINI TRŽIČ

 atrij občine tržič

PLEZANJE NA MLAJ

8. Festival
tržiških bržol

9.00–17.00

Poskusite se v plezanju na mlaj

11.00

Prižiganje ognja
11.00–15.00
11.30–16.00

Plesni in glasbeni program
s Skupino Divji zahod

 GALERIJA PAVILJON NOB

 Pred cerkvijo Sv. Andreja

 parkirišče ob stavbi MIKONE

9.00–17.00

Razstava starodobnikov Naglident
klasik moto klub in AMD Tržič

Čevljarska mojstra bosta Tone Strlič in Primož Štajnar.

 NASPROTI RESTAVRACIJE RAJ

10.15

Ocenjevanje bržol

Sveta maša za Šuštarsko nedeljo
9.30–19.00

Prikaz izdelovanja čevljev v živo

15.00

ob 7.00

Pogumne plezalce čakajo “na vrhu” simbolične nagrade.
Pridružili se nam bodo tudi Mlajevci iz Mozirja. Za
varnost bo skrbelo Planinsko društvo Tržič.

Šuštarski kotiček

Kuhanje tržiških bržol

 CERKEV SV. ANDREJA

Razstava tržiških obrtnikov
ob 40. obletnici OOZ Tržič.
8.00–18.00

9.00–18.00

Rokodelska delavnica Kosmač

Pihalni orkester Tržič

Igralni kotiček in ponudba spominkov iz lesa.

16.00

 POLEG STOLPNICE

Razglasitev najboljših bržol

Športno društvo Katrx šport
Animacija in športna zabava za otroke.

 PRED GOSTILNO “KOZUC”
12.00–18.00
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Nastop Tanje Žagar in skupine
Avantura

9.00–18.00

 Kurnikova hiša
Razstava Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
in Tržiškega muzeja: “Prišli so v Tržič
in pustili sledi”
 POLLAKOVA KAJŽA
9.00–18.00

Ogled razstav v spremstvu kustosa
9.00–18.00

Detektivska pot radovednega čeveljčka
10.00–18.00

Čeveljčkove igre na vrtu muzeja
11.00–12.00 in 15.00–16.00

Ustvarjalna delavnica za otroke
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Usnje vseh barv
V Tržiškem muzeju je od jeseni 2015 na
ogled nova stalna razstava z naslovom Usnje
vseh barv, na kateri je predstavljena tradicija
tržiških usnjarjev, ki so dali dobro podlago
razvoju slovitega tržiškega čevljarstva.
Nedvomno namreč drži, da ima izdelovanje
obutve v Tržiču izjemno tradicijo, ki jo v
obrisih in sodobni interpretaciji kaže tudi
Šuštarska nedelja.

Težek je kokər juhtənledər
Goveje kože so predelovali v posebno težko
in trpežno usnje, juhta so mu rekli. In če je
bil kdo sitən, tečen, so mu rekli, da je težek
kokər juhtənledər.
Zicledər
Za uspešno učenje človek potrebuje zicledər
– mora sedeti in sedeti, da mu zadnja plat
postane trpežna kot usnje.
Mačji rep
Ljudje pomnijo, da so Tržičani poznali
precej šal na račun mačkov. Če so hoteli
koga povabiti na mačjo pojedino, so ga
vprašali: »Auš mau jedu?« Pomenilo
je »Ali boš mačka jedel?« In ni jih bilo
malo, ki so mačke res jedli. Sicer so se znali
tudi drugače pošaliti: »Spomnim se enega

gospoda, ki je šel čez cel Tržič z mačjim
repom. Delavci so mu ponagajali, pa so mu
zadaj na suknjič pripeli mačji rep, da se je
potem z njim sprehajal po Tržiču. Hodil je po
plac, ko je prišel do Stranskija, tam pri mostu
je bilo, ko so ga pa izsmejali. Tam je potem
porajtal, da nosi rep.
To ni bilo narejeno s hudobije. Tržičani so
se radi hecali in radi so komu kaj ušpičili.
Zamere ni bilo, ljudje so vzeli za hec.«
O usnjarstvu, čevljarstvu in drugih
rokodelstvih in z njimi povezanih
zanimivostih boste izvedeli več, če se na
vodenem ogledu v času Šuštarske nedelje
oglasite v Tržiškem muzeju.
Dr. Bojan Knific, kustos

Pozabimo ekran in ubogajmo srce
Tržiški usnjarji so bili že v 17. stoletju
znani po posebnem kordovanskem usnju,
iz katerega so izdelovali obutev za plemiče
in meščane. Največ so strojili ovčje in kozje
kože, pozneje tudi kravje, telečje, svinjske
in druge. Od vrste kož, strojila in načina
strojenja je bilo odvisno, kakšen je bil
končni videz usnja. Izdelovali pa niso le
usnje, temveč tudi irhovino in krzno.

Ste za hiter pobeg v zeleno, do šumeče vode,
do vetra v laseh? Tisti, ki so dopoldne v
primežu službe, prisegajo na popoldanski
skok v svobodo narave. In Tržič s svojimi
gozdovi, travniki, rovti, planinami,
soteskami, potoki in bogastvom poti prav
kliče po tem.

Nekaj zanimivosti iz usnjarske tradicije:

Tržiške strmine so idealna vzletišča za
jadralne padalce in zmajarje, ki tu lovijo
vzgonske vetrove. Planinec, pohodnik
ali prosti plezalec - užitkov in čudovitih
razgledov je za vse dovolj. K počitku in
užitku vabijo številne planšarije in gorske
kmetije. Gostoljubni domačini bodo za vas
poskrbeli s pristnimi domačimi jedmi.

Cestar je nosil v usnjarno
iztrebke
Usnjarji so jih uporabljali pri strojenju – z
današnjega vidika bi lahko zapisali, da so že
tedaj ločeno zbirali odpadke. O enem od
cestarjev, ki je iztrebke nosil v usnjarno, so
sestavili pesem:
»Je čuden mož Raztresen ta,
k še drek sortirat zna.
Naj bo od kona al pa psa,
usakga na svoj kupček da.«
Pokušanje »župce«
Kože so po starem načinu strojili v jamah,
ki so bile vkopane v zemljo. Testerjev za
preverjanje »župce«, kot so rekli tekočini
v jami, v katero so dajali kože, niso poznali.
Pomagali so si s pokušanjem: »Včasih niso
imeli aparatov, da bi pokazali, kakšna je
kislost in drugo. So dali tekočino na prst
in poskusili. Stari usnjarji so tako delali,
‘župce’ so se pa tudi napili, pa jim ni prav nič
škodilo.«

Ste za lahkotno
ali ekstremno?

Na Tržiškem je praktično vse dostopno s
kolesom. Vse pa je odvisno od tega, s kom
greste. Bi radi razmigali družino? Ste v
družbi izkušenih dirkačev po strminah?
Razgibani tereni z dih jemajočimi strminami
poskrbijo za užitke, ki jih poznajo samo
gorski kolesarji. Nagrajeni boste s čudovitimi
razgledi in divjimi spusti. Ali pa je kolo za vas
orodje za letenje po zraku s trojnim obratom
ali dvojnim saltom?
Ne splača se tuhtati predolgo. Na Tržiškem
je smer jasna in ena sama - gor!
Turistično promocijski
in informacijski center (TPIC)
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 597 15 36, 04 597 15 24, 051 627 057
E: informacije@trzic.si, www.visit-trzic.com

Kupon za
brezplačen obisk
Razstavno-izobraževalnega
središča v Dolini nad
Dovžanovo sotesko
za 2 osebi.
Veljavnost do 31.10.2016

Tržiški muzej vabi na doživetje dediščine

v Pollakovo kajžo in Kurnikovo hišo.
Prost vstop za otroke do 15. leta.
V nedeljo, 4.9.2016.

www.trziski-muzej.si
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Kupon za brezplačen obisk
Razstavno-izobraževalnega središča v
Dolini nad Dovžanovo sotesko za 2 osebi.
Veljavnost do 31.10.2016

V socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja na Pristavški cesti
16 v Tržiču, vam nudimo obnovo in popravilo vašega pohištva, lahko
pa si izberete že obnovljene kose pohištva, ki jih imamo na zalogi.
V naših trgovinah lahko kupite tudi različne rabljene in obnovljene
predmete, ki so skrbno očiščeni in obnovljeni v delavnicah socialnega
podjetja. Naši mojstri vam po naročilu lahko izdelajo tudi nove izdelke
iz masivnega lesa. Vabimo vas, da nas obiščete v naših prodajalnah z
rabljenimi in obnovljenimi predmeti:
• Štacuna Pristava, Pristavška cesta 16, Tržič (Dom Vincenca Drakslerja Pristava)
• Kr’Štacuna, Glavni trg 17, Kranj
• Štacuna Zarica, Savska loka 33, Kranj
• Štacuna Brvač, Savska cesta 28, Radovljica
www.omamljen.si

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
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MIGI d.o.o.
Kovorska cesta 74, SI-4290 Tržič
T. 04/ 592 30 20, m.gros@migi.si, www.migi.si

GOSTILNA IN PIZZERIJA
Cesta Kokrškega odreda 3 • Križe

naglident
Nudimo popolno zobozdravstveno
oskrbo od zdravljenja zob,
fiksne in snemne protetike
do implantologije.

Naglident, d.o.o.
Predilniška cesta 6, 4290 Tržič
04 592 36 00, 04 592 36 01
naglidentdoo@siol.net, www.naglident.si

Velika letna terasa pod kostanjem
• odbojkarsko igrišče na miVki •
otroško igrišče z igrali • hostel •
dostaVa na dom • dneVne malice
• pizze iz krušne peči • stalna ponudba
duna jski zrezki • ocVrti sir • kaneloni
• kalamari • štruklji • solate • a la
carte ponudba po predhodnem
naročilu • rezerVacije za
zaključene družbe

Vegetour • Milena Zelič s. p.

andrej.urbancnik@gmail.com

telefon: 040 866 188

• Lastna klasična predelava mesa in mesnih izdelkov
• Trgovina na debelo in drobno
• Lastne trgovine
• Potujoča trgovina 040 609 994

Običite nas ali nas pokličite!
T. 04 59 25 750 • F. 04 59 25 751 • M. 040 609 991 • pik.as@s5.net

www.trzic.info

Šuštarska križanka

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.

Rešite križanko in jo prinesite na stojnico
Turističnega društva Tržič, ki bo pred
pisarno društva na “Šuštarskem placu”,
4. septembra na 49. Šuštarski nedelji.
Pravilno rešeno križanko bomo nagradili
s spominkom na Šuštarsko nedeljo.
Prvih 50 dobi obesek
v obliki našega
Šuštarčka.
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Tržič - mesto dobrih misli in želja
V naši Osnovni šoli Tržič smo osnovali projekt: Tržič – mesto dobrih
misli in dobrih želja. Z namenom, da povežemo učence, starše,
sorodnike, delavce javnih zavodov in društev ter Tržičane. Z njim
želimo poudariti pomembnost pozitivnega odnosa do sočloveka,
narave, okolja in domačega kraja. Prav tako pa tudi pomembnost
medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, pozivanja k strpnosti
do različnih narodnosti, tujcev in sprejemanja drugačnosti. Želimo
doseči višjo raven zavedanja, da živimo drug ob drugem. Zato drug
drugega močno potrebujemo. Simbol našega dogajanja bo srce. Zato
bodo vsi udeleženci dobili srce iz kartona. Vsak ga bo lahko okrasil,
pobarval in nanj napisal dobro misel ali željo.
V tem projektu, ki bo trajal celo šolsko leto 2016/17, bomo
sodelovali vsi: vrtec, vse tržiške šole, javne ustanove, nekatera
podjetja in društva. Preko različnih predavanj, delavnic in kulturnih
prireditev bomo poskušali doseči naš cilj.
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Projekt bomo otvorili s prireditvijo
Tržiška veriga srca,
ki se bo odvijala 7. oktobra 2016.
Zaključili pa ga bomo s prireditvijo
Tržič – mesto dobrih misli in želja,
ki se bo odvijala 2. junija 2017.
O vsem dogajanju boste obveščeni preko
radia Gorenc, spletnega portala Občine Tržič,
Turističnega društva Tržič in občinskega
glasila Tržičan.
Iskreno vas vabim k sodelovanju
in vas lepo pozdravljam.
Stane Grum,
ravnatelj Osnovne šole Tržič

