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Pustne povorke in rajanja na Gorenjskem 
Na jutrišnjo pustno soboto bo veselo v številnih gorenjskih krajih. Največjo pustno povorko na Gorenjskem obljubljajo Godlarji iz Šenčurja, a tudi 
organizatorji Velikega hruščanskega pustnega karnevala so prepričani, da za njimi ne bodo zaostajali. Kdo se je odrezal bolje, poročamo v torek. 

U. P., M. L., A. Se., M. B., 
M.A.,K.M. 

Pustna povorka 
šenčurskih Codlarjev 

Največja pustna povorka 
na Gorenjskem, ki jo prip
ravljajo člani Društva God
larji iz šenfurja, bo letos 
vključevala 25 različnih tem. 
Mlajše obiskovalce bodo raz
veselili risani in pravljimi 
junaki ter klovni, odrasli pa 
se bodo pozabavali ob aktu
alnih in perečih temah. Po
vorka se bo prvič predstavi
la na pustno soboto ob 10. 
uri pred nakupovalnim cen
trom Supernova Mercator 
Primskovo. Isti dan ob 13. 
uri bodo obiskali cerkljan
sko občino, kjer se bodo us
tavili pred Osnovno šolo Da
vorina Jenka. V nedeljo bo 
sledila osrednja pustna po
vorka, ki bo ob 13.33 krenila 
iz Srednje vasi proti središ
ču Šenčurja. Pustno rajanje 
bodo sklenili na pustni torek 
s pokopom pusta ob 18. uri. 

Veliki hruščanski pustni 
karneval 

Osrednja pustna priredi
tev v jeseniški obč:i.n.i bo na 
pustno soboto in organiza
torji, to je Kulturno-športno 
društvo Hrušica, obljublja
jo pravi karnevalski spre
vod z več kot trideset vozovi 
in tris to sodelujočimi, ki se 
bo vil s Hrušice na Jeseni
ce do Čufarjevega trga, kjer 
se boob12.10 povorka usta
vila v dobro uro trajajočem 
zabavnem programu. Glav
ni motiv pustnega dogaja
nja bo tokrat cirkus. V času 
povorke bodo na posame
znih odsekih popolne za
pore državne in občinskih 
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cest. Pusta pa bodo poko
pali v torek. 

V žirovniški občini bodo 
zimo odganjali na pust
no nedeljo pred Osnovno 
šolo Žirovnica, kjer se bodo 
najmlajše maškare od ll. ure 
dalje zabavale s plesom, žre
banjem nagrad in pustnimi 
krofi. 

Krančkov karneval 
v Kranju 

Zavod za turizem in ku]. 

turo Kranj na pustno soboto 
vabi na Krančkov karneval. 
V središču mesta bo med 10 .. 
in 14. uro pustno rajanje za 
male in velike maškare. Na 
Glavnem trgu bo pustna di
skoteka, ki bo maškare va
bila na ples. Te se bodo lah
ko predstavile tudi na odru. 
Obetajo se animacije, po
slikava obrazov in okušanje 
pustnih dobrot Skozi mes
to se bo sprehodilo več kot 
sto kurentov. Za otroke ob 
u. uri v Letnem gledališču 

Khislstein pripravljajo še 
pustno rajanje z Romano 
Krajnčan. 

Karneval v znamenju 
Arnolda Riklija 

Rdeča nit letošnjega pust
nega karnevala na Bledu, ki 
ga na pustno soboto orga
nizira JZ Turizem Bled, bo 
dvestota obletnica rojstva 
Arnolda Riklija. Zbor ma
škar bo med 14.00 in 14.30 
pri Infrastrukturi Bled, od 
koder bo povorka krenila 
čez Bledec na Jezersko pro
menado, kjer se bodo ma
škare prvič predstavile obi
skovalcem. Sledila bo dru
ga predstavitev na spodnji 
ploščadi Trgovskega centra 
Bled ter zabava za otroške in 
odrasle maškare s skupino 
Calypso. · 

v gorjanski občini bodo 
na pustno soboto pripra
vili pustovanje v Gorjan
skem domu. Med 15. in 17. 
uro bo zabava za otroke z 

animacijo, poslikavo obraza 
in bruhalko ognja. Ob 21. uri 
bo sledilo pustovanje za od
rasle z ansamblom Aulbiks. 

Sprevod po mestu in· 
rajanje na trgu 

Pustni sprevod bodo v 
Radovljici pripravili že pe
tindvajsetič zapored. Ob 14. 
uri krenil s Cankarjeve ulice, 
od koder ga bo pustni župan 
vqdil mimo ekonomske šole 
proti staremu mestnemu je• 
dru, kjer se bo od 14.30 za
čelo pustno rajanje, ki ga bo 
popestrila žonglerska skupi
na Čupakabra. Sprevod bos
ta obogatila tudi večja sku
pina kurentov iz Rogoznice 
ter Pihalni orkester Lesce, so 
povedali organizatorji, Turi
stično društvo Radovljica. 

V času sprevoda bo avli 
Radovljiške graščine postav
ljen fotografski kotiček, kjer 
bodo dijaki medijske usme
ritve EGSŠ Radovljica lahko 
fotografirali maškare. 

Živahno na priljubljenem smučišču 
Žičnica Kozji hrbet, nekoč del Koble nad Bohinjsko Bistrico, v veliko veselje obiskovalcev in domačih 
smučarjev obratuje vsak dan, tudi zvečer. 

MARJANA AHAČIČ 

Bohinjska Bistrica - Na 
smučišču Kozji hrbet, ki je 
del nekdanjega že pred leti 
opuAčenega smučišča Kobla 
nad Bohinjsko Bistrico, je, 
vse odkar je konec januarja 
vendarle zapadel prvi letoš
nji sneg, zelo živahno. Žič
nica obratuje vsak dan med 
9. in 16. uro, na voljo je tudi 
nočna smuka. Kot pravijo 
žičničarji, je snega dovolj še 
za nekaj tednov smuke. 

» Posebno med zimski
mi počitnicami je bilo smu
čišče lepo obiskano, prihaja
Li so tako turisti kot številni 

domači otroci in mladina, 
vsak dan smo našteli kar 
okoli dvesto smučarjev in še 
dodatnih petdeset zvečer,« 
je povedal predsednik Turi
stičnega društva Bohinj Bo
štjan Mencinger, zadovo
ljen, da je bil obisk še bolj
ši kot lani, ko so Kozji hrbet 
po dobrem desetletju, kar 
Kobla ne obratuje več, spet 
zagnali. 

Kot pravi Mencinger, jim 
je žal, da snega ni bilo med 
novoletnimi prazniki, ugo
tavlja pa tudi, da med prav
kar končanimi zimskimi po
čitnicami nastanitvene ka
pacitete v Bohinju niso bile 

povsem napolnjene. »Slo
venci očitno pozimi ne hodi
jo tako radi v Bohinj; zanimi
vo je, da bodo, kot kaže, ka
pacitete v prihodnjih dveh te
dnih bolj polne, kot so bile v 
času počitnic,« je še povedal. 

Kljub temu bohinjski turi
zem seveda pozdravlja obra
tovanje obeh manjših smu
čišč v destinaciji - smučišče 

Senožeta v Srednji vasi trenu
tno obratuje ob koncih tedna. 

Trenutni upravljavec vleč
nice Kozji hrbet, ki omo
goča smuko po 440 me
trov dolgi progi neposred
no nad Bohinjsko Bistrico, 
je podjetje 2864 Bohinj, ki 

je pred dvema letoma prido
bilo koncesijo za upravlja-. 
nje in napravo usposobilo 
za obratovanje. Poskusi oži
vitve celotnega smučišča Ko
bla pa se sicer vlečejo že več 
kot desetletje, kolikor traja
jo prizadevanja za vzposta
vitev smučarskega središ
ča 2864, poimenovanega 
po nadmorski višini Trigla
va. Sprva zelo obsežen pro
jekt sov zadnjih letih zmanj
šali, tako da se za zdaj osre
dotočajo na oživitev obmo
čja Koble, kjer nameravajo 
posodobiti zastarele napra
ve in tako z dvema novima 
kabinskima žičnicama in 

V starem mestnem jedru 
pa bo ta čas udeležencem na 
voljo posebna sladka ponud
ba, ki jo bodo na stojnicah 
pripravili domači gostinci. 

V Begunjah bodo 
vlekli ploh 

Društvo Begunjski fantje 
pa na pustni torek organizi
rajo vleko ploha. To je stara 
pustna šega, ki jo pripravijo 
le, česezvvasi v času od bo
žiča do pepelnice ne poroči 
nobeno dekle. Danes je to 
dogodek, vpisan v register 
nesnovne kulturne dedišči
ne, v Begunjah pa so ga gle
de na vire odslej izvedli vsaj 
14-krat - prvič leta 1929 in 
zadnjič leta 2018. Letošnji 
se bo na pustni torek začel 
ob 15.30. 

Pustni veleslalom 
v Kranjski Gori 

Na smučišču v Kranjski 
Gori pri vlečnici Velika Moj
ca bo na pustni torek med 
12. in 16. uro potekal že 19. 
Veleslalom pustnih mask 
in šem, ki ga organizira Tu
ristično društvo Kranjska 
Gora. Za zabavo bo poskrbe-

. la gl,>s~ skupina Proj~. 
dogodek bo moderi.ral Mar: 
sel Gomboc. 

Pustovanje z »vomnskim 
pohom« 

V Trliču bo na pustno so
boto obiskovalce pozdravil 
pustni sprevod, ki bo ob 15. 
uri v spremstvu Pihalnega 
orkestra Trlič krenil s par
kirišča tovarne BPT proti 
centru mesta. Tam si bodo 
lahko ogledali prikaz obi
čaja - vlečenja »vomnske
ga poha«. Sledila bo zabava 
z živo glasbo vse do večera, 

delili bodo krofe in nagrade 
za najbolj izvirne maske. 

Kamniški karneval 

Tradicionalni Kamniški 
karneval bo potekal na pust
ni torek. Maškare se bodo 
ob 16.30 zbrale na Šutni, 
pred Rojstno hišo Rudol
fa Maistra, ob 17. pa bo po
vorka krenila proti Glavne
mu trgu, kjer bo potekalo 
tudi druženje vseh zbranih 
mask, udeleženci povorke 
pa se bodo lahko posladkali 
z brezplačnim krofom. Prip
ravili bodo tudi tekmovanje 
za izbor najlepših in najiz
virnejši mask. Sodelovale 
bodo le maškare, ki se bodo 
prijavile na stojnici pred Roj
stno hišo Rudolfa Maistra. 

Pustovanje v Medvodah 

V Medvodah bo pustno do
gajanje tako jutri kot v nede
ljo. Jutri bo v Klubu Jedro od 
21. ure pustovanje z DJ sA
LEX-om, veliko pustovanje v 
nedeljo pa bo v Športni dvo
rani Medvode od 15. do 19. 
ure. Za zabavo bodo skrbeli 
Romana Krajnčan in Dejan 
dogaja band. Vstop je prost 

Pustu lok . 

Na pustno soboto bo v Ško
fji Loki v pokritem šotoru v 
nekdanji vojašnici potekal 
prvi del dvodnevnega pusto
vanja Pustu Lok. Od 10.do 13-
ure bo otroški program z ma
škarado za najmlajše s Challe
tom Salletom;animacijozaot
roke in kurentovanjem. Pred
skupina sobotnega večerne
ga koncerta Kingstonov bodo 
Noč'nšibt Vnedeljobodoob 
19. uri na oder najprej stopili 
Rockylll, za njimi pa priljub
ljeni rokerji Miz. 

Na smučišču Kozji hrbet nad Bohinjsko Bistrico Je dovolj 
snega, da vlečnica še vedno lahko obratuje vsak dan. 

tremi vlečnicami Koblo ozi
roma smučišče 2864 znova 
spraviti v pogon, a so postop
ki dolgotrajni. 

Na Kobli sicer želijo razvi
jati tako zimsko kot poletno 
sezono. Ob žičniških napra
vah je načrtovana tudi spre
mljevalna infrastruktura 
za gostinsko ponudbo, šolo 

smučanja in izposojo smu
čarske ter kolesarske opre
me. Celotna investicija je 
ocenjena na okoli trideset 
milijonov evrov. Ko bo oživi
tev Koble uresničena, pa se 
bodo lahko lotili tudi more
bitnih načrtov nadaljnje ši
ritve smučišča in povezave s 
Soriško planino. 


