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Moji vasi, mestu in svetu. 
Tradicionalni praznični nagovor župana Butalskega 

Lubi moji Butalci!

Leto, čeprav za dan daljše, je kaj hitro minilo. In kaj po-
membnega se je v tem času zgodilo? Čisto vodo smo 
zapisali v ustavo, kar je dobro, saj jo drugje kot v temelj-

ni listini že prav težko najdeš. Baje se pri nas po tisti, ki priteče 
iz pipe, rado zgodi, da se mehko iztrebljaš, kar je sicer treba še 
dokazati, saj je praktično nihče več ne pije. Če pa že, je gotovo 
iz opozicije. Vsaj v pustnem času je precej bolje, da se odžejate 
s čim ostrejšim. Za »ziher«! Svetujem, da se lotite kar doma-
čega šnopca, saj tako, z naravnim antibiotikom, ubijete dve 
muhi na en mah. Pa še cena je skoraj enaka. Nasploh se je, 
vsaj kar se zdravstva tiče, pri nas bolje zanesti kar nase. Zdrav-
niki redno stavkajo, ukinjajo nam nujno pomoč  in edina 
»zdravilka«, ki je med vsem tem vneto delala, je ljubiteljska 
medicinska sestra, ki je kar na domu proti gripi tako in druga-
če cepila naivne. Še sreča, da ni iz stroke, saj bi koga še po ne-
sreči operirala ali zaplinila s smejalnim plinom. Stavke so pri 
nas tudi drugače blazno popularne. Energetiki, pristaniški 
delavci in celo pletnarji na Bledu so se odločili, da je bolje 
štrajkati kot delati. Stavkali so tudi policaji, ki nam niso pusti-
li pihat, zato ni čudno, da so filharmoniki to vzeli resno in 
odložili svoje tube, rogove, trobente, pozavne in ostala glasbi-
la. Pritožujemo se ne, saj je bilo v preteklem letu zato baje 
statistično tako precej manj kriminala. Poginil je paradni 
konj našega  gospodarstva Brest. Slava mu! Iz njihovih lepih 
omar in predalov je menda padlo toliko okostnjakov, da bodo 
psi še dolgo veseli. Bomo pa zdaj vsaj imeli dovolj lesa, da na-
redimo vse te drevake, ki jih bomo potrebovali, da zadostimo 
novemu plovbnemu režimu na jezeru. Ker pri nas nihče ni 
dovolj nor, da bi se lotil sanacije našega lesnega giganta, spet 
čakamo na tujce. Morda ga kupijo Japonci, Kitajci ali kak 
drug azijski narod. Tam se baje porabi veliko palčk. Z malo 
prestrukturiranja bi se dalo. Pa še novo kolesarnico imamo, 
tako da bodo imeli kam parkirati svoja kolesa in rikše. Mi 
imamo vseeno raje avtomobile, pa čeprav zaradi modre cone 
navadno parkiramo kar pri kaki trgovini. Pred temi in v njih 
je gneča vedno precej večja kot na kaki kulturni prireditvi. 
Baje delijo pike. Morda je pa zato novo vodstvo dobil naš kul-
turni dom? Avtohtona coprnica v najlepših letih in na vrhu 
ustvarjalnih moči, po kateri je dobila ime celo naša najmlajša, 
je odletela novim zmagam naproti. Pogrešali jo bomo. Glede 
na to, da nova metla prihaja s Primorske se velja vprašati, če 
pri nas res ni primernega kulturnega kadra? Razpisi so se 
vrstili, pa nihče ni ustrezal. Doma je baje najtežje, saj te vsi 
poznajo in vedo, kam spadaš. Bo očitno treba pogledati v Dol-
nje Butale, čez Vrhjezero, v Dolino, kjer poleti uspešno kam-
pirajo etno umetniki z vsega sveta. Včasih se jim je reklo hipi-
ji, zdaj pa se to sliši že kot skoraj žalitev. Grad oživljajo tudi čez 
leto, ko kulturno »pun(k)tirajo« zaspane državne oskrbnike 
naše dediščine. Ti bi radi na vsak način s čim zapolnili svojo 
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…to so dnevi, ki priha jajo in izginjajo v noč…
luknjasto blagajno. Zdi se jim, da bi bilo kar fajn, če bi jim v 
zahvalo, da dovolijo, da nekdo tam vendar kaj počne,  tudi kaj 
plačal. Ah, ja. So pa v Dolini plačali Finci in nam izpred nosa 
izmaknili še enega konja. Do Doline bodo morali čez osre-
dnje Butale in posledično čez Rakek, saj obvoznice še ne bo. 
Bodo pa verjetno stali na našem, še vedno edinem, semaforju 
in končno občudovali gradnjo nove športne dvorane. Na-
sploh se za naša gradbena podjetja ni bati. Baje se bo čez lužo 
gradil en velik zid in ni hudič, da posla ne bi dobili naši. Saj 
imamo vendar veze v predsednikovi spalnici. Spet ena Sloven-
ka dela to, česar nobena normalna Američanka noče. Fran 
Milčinski je na koncu Butalcev zapisal, da so se le-ti razselili 
po svetu. Danes, 150 let po njegovi smrti, smo končno dobili 
dokaz, da so srečno prispeli tudi v Ameriko in to celo do Bele 
hiše. Ne bo mu lahko, temu krampu, saj ima za seboj sloven-
sko taščo. In mi že vemo, kaj to pomeni. Zapisano je tudi, da 
smo hlapci. Pa človek ne bi verjel, če ne bi poleti zaprli vse 
Slovenije, da je šel lahko en mali Rus pogledat kapelico na 
Vršič. Ceste so tudi popravili, tako da bi bilo dobro, da enkrat 
obišče tudi naše kraje. Počasi imamo že dovolj teh lukenj. Ča-
kanja smo pa tudi navajeni. Pa počakajmo še kakšno zimo in 
bomo turistom, ki imajo kraške jame radi,  lahko že zaračuna-
li, da se vozijo skoznje. V Gornjih Butalah, na Bloški planoti, 
zdaj raje stavijo kar na poletno turistično sezono. Na Volčjem 
namreč v enem samem vikendu plava več ljudi kot jih v ce-
lem letu obišče naše jezero. Pa jim ne moremo ravno reči, da 
so mojstrski načrtovalci. Letos so imeli dober mesec mraza, 
Bloške teke pa so spet želeli izvesti potem, ko je že ves sneg 
pobrala odjuga. Torej, če si želiš pomladnih temperatur, samo 
organiziraj teke! Tudi medvedov imamo kar nekaj. Eni med 
hibernacijo igrajo košarko, drugi pa tacajo po gozdovih in va-
seh. In tudi te imajo turisti zelo radi. Oni bi jih radi videli v 
naravi, mi pa jim jih ponujamo na krožniku in v salami.  Gre 
le za razliko v pogledu in nam se pač zdi, da so v omaki videti 
bolje. Ker volijo tako tisti z otroki kot tisti s psi, bomo dobili 
še deskarski »skejt« in tudi pasji park. Tam, kjer so že fuzba-
lerji in »Predjama«, dom starejših. Baje novo slovensko 
vodstvo UEFE nima nič s tem. Oblastnikom predlagam, da 
lokacijo promoviramo z novim sloganom: Koleno – kjer se 
življenje začne, razvije in konča! Upokojenci, deskarji in fuz-



balerji pa naj na koncu dneva skupaj pospravijo vse dreke pa 
imamo še medgeneracijsko sodelovanje! Glede na to, kako 
popularni so skoki in Planica, kjer vedno vihra več naših zas-
tav kot na kakšni državni proslavi, predlagamo še izgradnjo 
skakalnice na Slivnici. Mladi bodo lahko tako skočili domov, 
tastari pa na britof. Letošnja zima je bila res mrzla in ledena. 
Drselo nam je. Pravijo, da baje že od vojne ni padlo toliko 
Butalcev kot letos. Čeprav gre baje osel le enkrat na led, je 
bilo na jezeru vsak dan polno. Avte so, 
kljub urejenemu parkirišču, drsalci 
raje parkirali kar ob robu leda. Če 
je pa v drsalkah tako težko  priti s 
parkinga,…  Je pa jezero gotovo 
lepše kot dvorane, v katerih rad 
drsa naš predsednik. Morda se 
boji, da bi se mu udrlo. Ja, s pred-
sedniki je hudič. Naša Barbi, kra-
ljica ljudskih src, nenehno zre v 
svoj pametni telefon, pritiska 
»sebke« in se sprašuje: » Kdo je 
najlepši v deželi tej?« Kramp 
mu na žalost še ne sledi, ko »čiv-
ka«, kakšno domotožje ga daje 
in zaljubljeno sloni po tu-
jih ograjah. Če bi mu, 
bi mogoče raje ože-
nil njega. Angleško 
zna vseeno bolje 
kot Melanija, pa, roko 
na srce, tudi bolj 
naravno iz-
gleda. Tako 
bi res lahko 
postali nji-
hova 53. dr-
žava ali pa 
bi se vsaj 
zrinili 

…to so dnevi, ki priha jajo in izginjajo v noč…
na drugo mesto, za Ameriko, seveda. Presenetilo nas je tudi, 
da se je Triglav zmanjšal za pol metra. Naš ponos, naša poten-
ca očitno počasi usiha. Butalcem se kaj takega ne sme zgoditi, 
zato bomo ves material, ki bo nastal pri izkopu za rakovško 
dvorano, zvozili kar na vrh Slivnice. Tam, kot veste, še vedno 
kraljujejo naše coprnice. In naše žene kar samo vleče gor. Ene 
zato, da shujšajo, druge se sproščajo po napornem delu, tretje 
pa trenirajo. Baje je ena gor celo leto rinila celo po trikrat na 

dan. Na koncu smo jo izvolili za Slovenko leta. Pa naj še 
kdo reče, da coprnice nimajo več vpliva! Butalci se 
pridružujemo čestitkam. Po državnih gozdovih še 
vedno straši lubadar, v zasebne noče. On že ve, zakaj. 
Pametna žival, ni kaj. Čez mejo bo težko ušel, saj 
bomo slej ko prej tudi mi dobili bodečo žico na Bab-
nem Polju. Bi bil pa lubadar precej boljše darilo kot 
njihova bonbonjera in naš teran. Te kislice pri nas 
sicer nihče ne mara, niti je do spora s Hrvati nismo 
pili. Zdaj bi jo pa radi toliko, da je še dobro, da jo za 
nas delajo tudi čez mejo. No, saj bomo morda zdaj, 
ko je padla arbitraža z novimi pogajanji o meji, do-
bili še njihov »kras«. Ali pa izgubili našega. Kdo ve? 
Bomo videli. Kahel pravi, da arbitraža je, Hrvati, da 
je ni, Evropa pa, da naj se dogovorimo. Pa smo spet 

tam kot pred 26. leti. Svet se nenehno vrti oko-
li svoje osi in vedno se vse vrne na zače-
tek. Tudi s pustom je tako. Od debelega 

četrtka pa vse tja do pepelnice se bomo 
spet vrteli, rajali, praznovali in odganjali 

zimo. Letos jo pa res potrebujemo, to pomlad, 
kajne?

Pa vesele praznike Vam želim, lubi moji 
Butalci!

Njihova neumnost
                                                                                                                                                      
Župan Butalski
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ŽagAnJe BabE                 RaZStavA

Slavnostna otvoritev pustnih prireditev in prevzem oblasti

NA DEBELI ČETRTEK, 23. 2. 2017, OB 16:00, 
PRED KULTURNIM DOMOM CERKNICA

4

četrtek, 23. 2. 2017

Vsako leto na pustni četrtek Butalci prevzamemo 
oblast nad Cerknico, ki se takoj zatem spreme-
ni v Butale. Stvari se obrnejo tako, kot se mo-

rajo, torej na glavo. Butalski župan pa postane tista 
vrhovna inštanca, ki v pustnem času skrbi za vse skupaj. 

Prevzemu oblasti Butalci rečemo »Žaganje babe«. Zakaj je 
temu tako, piše nekje na tej strani. Ta tekst je vsako leto enak, 
tako da ga lahko preberete, lahko pa ne. Ne zgodi pa se vsako 
leto, da cel postopek žaganja natančno opišemo. Če na prvi dan 
pusta slučajno zbolite, tako ne boste preveč prikrajšani za doga-
janje, hkrati pa vam bomo izdali še par podrobnosti iz ozadja. 

Kako poteka žaganje babe?
1.	 V	gozdu	poiščemo	 leseno	babo	 in	z	nje	 spodimo	vse	polhe,	ki	

bi	se	utegnili	naseliti	na	njej.	Pri	tem	nam	pomaga	hudič,	ki	
polhe	odžene	na	pašo.

2.	 Župan	Butalski	babo	pretipa.	Lahko	jo	tudi	zgrabi	za	grčo.	Žu-
panu	 lesene	 babe	 to	 pustijo.	 Ko	 si	 Župan	 Butalski,	 si	 lahko	
privoščiš	marsikaj.

3.	 Če	je	župan	z	babo	zadovoljen,	si	jo	vzame,	nanjo	napiše	števil-
ko	in	se	doma	vneto	pripravlja	na	debeli	četrtek,	ko	bo	moral	
to	babo	prežagati.

4.	 Županovi	Podložniki	 (to	 so	 prebivalci	Podloža,	 na	 tem	mestu	
lahko	kot	zanimivost	povemo	tudi,	da	se	njihove	boljše	polovi-
ce	imenujejo	Podložke)	pripravijo	vse	pripomočke	za	žaganje.	
Žago,	top	in	vse	podobno.

5.	 Na	prireditev	se	povabi	vse	pomembne	osebe	in	pustne	maske,	
da	si	lahko	ogledajo,	katero	babo	si	je	župan	izbral.	Običajno	z	
odobravanjem	sprejmejo	njegovo	izbiro.

6.	 Žaganje	si	vsakič	ogleda	tudi	cesarost	z	Dunaja.	Nihče	ne	ve,	
zakaj,	ma	starejši	Butalci	pravijo,	da	»zatu!«.

7.	 Župan	 Butalski	 prežaga	 babo.	 Ob	 izdatni	 pomoči	 župana	
Cerknice,	 Podložnikov	 in	 Podložk,	 predsednika	 pustnega	
društva	 in	 še	 marsikoga.	 Edino	 cesarost	 ne	 pomaga.	 Zakaj?	
Zatu!

8.	 Ko	se	babo	prežaga,	se	še	oblast	preda.
9.	 Butalski	župnik	blagoslovi	vse	zbrane	in	nezbrane.	Pa	s	topom	

se	strelja.	Za	zbranost.
10.	Dule	reče:	»Pust	je	bil,	pust	je	in	pust	bo!«
11.	Muska	se	zaigra.
12.	Gre	se	pogledat	otvoritev	razstave.

Zakaj se babo žaga?
Včasih so mame otroke poslale v mesto, naj 
gredo gledat, kje žagajo babo. One so imele 
čas, da so napekle dobrote, otroci pa so se 
zamotili v iskanju kraja tega grozodejstva. 
Babe seveda nikjer niso žagali, to je bila le 
potegavščina, ki je otročad odtegnila od 
doma, dišečega po ocvirkovki, krofih in po-
hanju.

Dandanes otrokom ne moreš več prodajati 
megle. Peciva in ostale hrane imajo dovolj 
že čez leto, prežaganih bab pa so po televiziji videli že toliko, 
da jih to zanima ne več pretirano. Zato Butalci ob začetku 
pustovanja v Cerknici zdaj raje kot »farbamo« mulce prevza-
memo oblast, coprnice iz Slivnice prižgejo pustni ogenj, babo 
prav zares prežagamo (res da leseno, pa kaj – Butalci pravimo: 
»Bolje lesena kot nobena«), izstrelimo nekaj salv in veselo 
rajamo! Butalci, coprnice, žabe, polhi in ostale maske veselo 
vzklikajo novemu Županu in dejstvu, da se je Cerknica spet 
za en teden spremenila v Butale.

Primož Hieng

Pred dobrim desetletjem je prišla s Ptuja pobuda, da bi v 
času med pustnimi prireditvami pustna društva organizi-
rala t. i. razstave pustnih fotografij. Malo je prireditev, ki so 
tako množično fotografirane kot prav pustovanje. Kako ste 
se vi pridružili tem dogodkom? Vemo, da ste poleg sodelo-
vanja na razstavah izdali tudi nekaj knjig s to tematiko.

Bilo	je	pred	kakimi	15	leti,	ko	me	je	Borut	Čontala,	takratni	urednik	
priloge	 TT	 –	 Tedenska	 tribuna,	 ki	 je	 ob	 četrtkih	 izhajala	 v	 Slo-
venskih	novicah,	prosil	za	nekaj	prispevkov	o	pustu.	Povsem	brez	
znanja	nisem	bil,	toliko	sem	že	poznal	pustne	šege,	da	sem	ločil	med	
cerkljanskimi	 laufarji	 in	 cerkniškimi	 Butalci,	 kar	 še	 danes	 radi	
zamenjajo	 v	 kakem	 mediju.	 Tiste	 prispevke	 sem	 sicer	 pripravil,	
opremili	so	jih	s	fotografijami	iz	arhiva	in	pust	je	minil.	Potem	je	z	
letom	2003	nastopila	doba,	ko	se	je	vse	več	fotografiralo	z	digital-
nimi	fotografskimi	aparati	in	tudi	jaz	sem	bil	med	prvimi,	ki	smo	
imeli	za	tiste	čase	že	zelo	spodoben	in	zmogljiv	fotoaparat.	Leto	se	je	
hitro	obrnilo,	vedel	sem,	da	bo	urednik	spet	hotel	prispevke	o	pustu.	
Priznam,	najbolj	me	je	mikala	Drežnica,	saj	so	se	mi	zdele	njihove	
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Vabimo vas na otvoritev razstave, ki bo na 
debeli četrtek, 23. februarja po Žaganju babe 
v središču Cerknice.

PRIMOŽ HIENG, AVTOR RAZSTAVE

BEJŽI ZIMA, MAŠKARE GREDO

V GALERIJI NA PREPIHU, CERKNICA

Razstava je na prostem, galerija je odprta 24 ur 
v času od 23. 2. 2017 do 1. 3. 2017.

četrtek, 23. 2. 2017

maske	nekaj	posebnega,	magične-
ga	in	skrivnostnega.	A	Drežnica	se	
mi	je	zdela	strašansko	daleč,	skoraj	
nedosegljiva	in	ko	sem	ženi	takrat	
to	omenil,	 je	samo	rekla,	da	 lahko	
sedeva	 v	 avto	 in	 se	 odpeljeva.	 In	
sva	se	res	odpeljala.	Tako	so	začeli	
nastajati	pustni	prispevki	s	terena,	
kar	me	 je	 seveda	zelo	navduševa-
lo.	Tudi	odnos	ljudi	do	pusta	in	do	
mene	 kot	 fotografa.	 Nikoli	 nisem	

želel	 motiti	 njihovega	 poslanstva,	 vedno	 sem	 skušal	 fotografirati	
diskretno	in	neopazno.	Všeč	mi	je	bilo,	če	sem	hote	ali	nehote	postal	
del	nekega	pustnega	dogodka,	da	so	me	vzeli	za	svojega,	da	mi	ni	
bilo	hudo,	če	so	me	npr.	ta	grdi	v	Drežnici	naprašili	z	nogavico,	v	
kateri	 imajo	pepel.	 Iz	 leta	v	 leto	sem	komaj	čakal	pusta.	Bil	sem	
prvi	in	edini,	ki	sem	poročal	o	podstenjskih	fehtarjih,	ki	se	žal	ne	
pojavljajo	več,	pa	o	šjemah	z	Velikega	Brda,	o	pustu	na	Vrsnem	pri	
Kobaridu	in	Obrških	prutarjih	z	Velikega	Obreža	pri	Dobovi.	Z	leti	
se	je	nabralo	zelo	veliko	gradiva,	zato	sem	se	odločil	in	to	gradivo	
priredil	za	prvo	knjigo	Ta	norčavi	pustni	čas,	ki	je	izšla	leta	2011.	
Tega	leta	so	mi	za	moje	fotografsko	spremljanje	pustnih	šeg	in	obi-
čajev	v	Etnološkem	društvu	Slovenije	podelili	Murkovo	listino,	leta	
2013	 pa	 še	 priznanje	 Kultura-Natura.si	 Naša	 Slovenija.	V	vsem	
tem	 času	 sem	 spoznal	 tudi	 številne	 izdelovalce	mask	ali	 pa	vsaj	
postopke	za	njihovo	izdelavo	in	tako	je	leta	2014	nastala	in	izšla	
še	druga	knjiga	z	naslovom	Pod	masko	skrit	in	norčavo	odkrit,	v	
kateri	se	posvečam	vsem	tistim,	ki	ohranjajo	tradicijo	izdelovanja	
mask,	tam,	kjer	so	ljudje	nekako	skriti	ali	jih	ni	bilo	moč	najti,	pa	
sem	opisal	postopke	in	materiale	za	izdelavo	mask.	To	je	bilo	zelo	
zahtevno	delo,	saj	sem	spoznal	izvrstne	mojstre	in	dobre	ljudi,	časa	
pa	je	šlo	tudi	veliko,	a	mi	ni	žal	za	vse	to.	Nekaj	poglavij	o	pustu	
in	o	pustno	zanimivih	krajih	in	ljudeh	je	tudi	v	mojem	turističnem	
vodniku,	ki	sem	ga	naslovil	Nenavadni	vodnik	po	nenavadni	Slo-
veniji.	

V Cerknici ste že imeli dve samostojni razstavi pustnih fo-
tografij, leta 2007 in 2010. Kje ste še razstavljali in sploh, 
kako je s pustovanjem po Sloveniji in tudi v zamejstvu? 
Do	zdaj	sem	pripravil	67	samostojnih	razstav,	od	tega	je	bilo	23	
razstav	 fotografij	 s	 pustno	 tematiko.	 Najodmevnejša	 razstava	 je	
bila	leta	2012	v	Jakopičevem	sprehajališču	v	Tivoliju	v	Ljubljani,	
kjer	 je	 bilo	 razstavljenih	 kar	 120	 fotografij	 	 istega	 	 formata	 kot	
sedaj	v	Cerknici.	Sicer	pa	so	bile	tudi	ostale	razstave	lepo	sprejete,	
bilo	je	tudi	nekaj	rekordov.	Ker	so	v	muzejih	in	galerijah	brali	moje	

članke	v	Slovenskih	novicah,	so	spoznali,	da	imam	očitno	zelo	veli-
ko	pustno	obarvanega	foto	gradiva.	Tako	sem	na	primer	leta	2008	
za	pusta	pripravil	kar	štiri	razstave:	v	galeriji	Milka	Bambiča	na	
Opčinah	pri	Trstu,	 ki	 so	 jo	 s	 svojim	obiskom	počastili	Butalci	 iz	
Cerknice,	pa	v	galeriji	Budnarjeve	muzejske	hiše	v	Zg.	Palovčah	
nad	Kamnikom,	kamor	so	priletele	coprnice	iz	Cerknice,	v	Salonu	
umetnosti	na	Ptuju	in	v	galeriji	Kosove	graščine	na	Jesenicah.	Raz-
stave	so	se	zvrstile	še	v	Peterokotnem	stolpu	Ljubljanskega	gradu,	
kjer	 so	 me	 spet	 razveselili	 Butalci	 iz	 Cerknice,	 pa	 Menačenkovi	
domačiji	v	Domžalah,	v	galeriji	na	prostem	na	Krakovskem	nasipu	
v	Ljubljani,	na	pristavi	gradu	Snežnik	in	še	kje.	Zelo	me	je	razve-
selilo	letošnje	povabilo,	da	spet	razstavljam	v	Cerknici,	tokrat	na	
prostem,	v	galeriji	Na	prepihu.	
Slovenci	 imamo	 bogato	 pustno	 tradicijo,	 imamo	 čudovite	 maske	
in	čudovite	ljudi.	Tudi	sicer	se	ljudje	radi	maskirajo,	pa	naj	gre	za	
sodobno	tematiko,	saj	številne	skupine	vlagajo	precejšnje	napore	v	
izdelavo	skupinskih	mask,	ki	jih	videvamo	na	raznih	karnevalih.	
Maskirajo	se	tudi	najmlajši,	ki	v	tem	naravnost	uživajo.	Škoda	je	
le,	ker	se	je	v	določenih	okoljih	pozabilo	na	določene	pustne	šege	in	
bi	jih	veljalo	obuditi	oziroma	oživiti.	Tak	je	bil	primer	vasi	Logje	v	
Breginjskem	kotu,	so	pa	lani	v	Kobaridu	oživili	maske,	rečejo	jim	
sourenki,	nase	pa	so	letos	resno	opozorili	pustni	zanesenjaki	v	Do-
njem	Zemonu	pri	Ilirski	Bistrici.	Mlade	bi	morali	vzpodbujati,	da	
bi	od	starejših	ljudi	dobili	informacije,	fotografije,	slike	in	skice,	da	
bi	začeli	negovati	nekaj,	kar	je	včasih	bilo,	a	žal	utonilo	v	pozabo.

Pred nekaj leti ste imeli razgovor z enim od ustanoviteljem 
našega pustnega društva, gospodom Milanom Rotom. On 
je tudi dal likovno podobo večini našim znanim pustnim 
likom, ki jih videvamo vsako leto v karnevalu. Kako se spo-
minjate tega pogovora?

Na	pogovor	z	gospodom	Rotom	sem	se	v	sebi	pripravljal	kar	nekaj	
let,	a	sem	imel	to	lepo	priložnost,	da	sem	ga	leta	2014	spoznal	in	da	
sem	z	njim	napravil	daljši	pogovor.	Njegovo	delo	in	poslanstvo	sem	
objavil	v	drugi	knjigi	Pod	masko	skrit	in	norčavo	odkrit.	To	je	tudi	
eden	redkih	zapisov	o	tem	umetniku,	ki	mi	bo	ostal	v	zelo	lepem	
spominu.	Gospoda	Milana	 sem	potem	zadnjič	 srečal	na	 žaganju	
babe	pred	tremi	leti	v	Cerknici.	Zagotovo	so	ljudje	radi	sodelovali	
z	 njim,	 tak	 je	 moj	 občutek,	 saj	 so	 poleg	 pristnega	 odnosa	 dobili	
pri	njem	tudi	veliko	znanja	o	materialih,	ki	 jih	 je	uporabljal	pri	
ustvarjanju	pustnih	likov	in		mask.	Bil	je	eden	tistih,	za	katerega	
ti	je	žal,	da	ga	nisi	spoznal	že	mnogo	let	prej.	Bilo	mi	je	hudo,	ko	
sem	slišal,	da	je	zbolel.	A		iz	Cerknice	ni	odšel		njegov	duh,	ki	bo	še	
desetletja	prisoten	med	tistimi,	ki	jih	navdušuje	cerkniška	pustna	
tradicija.	

INTERVJUINTERVJU



PuStNE ZabAvE              Otroška maškarada

6

Na pustno soboto, 25. 2. 2017,
ob 21.00 | Šotor pri Žajfn`ci
VELIKA PUSTNA ZABAVA
nastopajo: Dejan Vunjak in Brendijeve 
barabe in ansambel Jelen

petek, 24. 2. 2017

Eva Turšič

Novost v letošnjem letu je predprodaja karnevalskih vstopnic. Za 
ta namen je bilo treba malo okrepiti organizacijski odbor. Pa ne 
mislim okrepiti tako, da bi se vsak zredil za kakšno kilo, čeprav 
nam je decembra tudi to lepo uspelo. Okrepiti se je bilo treba 
številčno, kadrovsko, bi se reklo. Koordinacijo prodaje vstopnic 
je tako prevzela Eva Turšič, ki ima na tem področju izkušnje kot 
delavka v kulturnem domu. 

Kako je prišlo do tvojega sodelovanja s Pustnim društvom 
Cerknica?
Poklicali	 so	me	z	organizacijskega	odbora	 in	povedali,	da	želijo	 letos	
poskusiti	s	predprodajo	karnevalskih	vstopnic.	Ker	imam	že	nekaj	izku-
šenj	s	tem,	sem	bila	pripravljena	prevzeti	nalogo.

Si pri pustovanju sicer že sodelovala? Morda tudi v karnevalu?
Zadnja	leta	sem	sodelovala	bolj	ob	karnevalu,	še	prej	pa	tudi	v.	Naj-
večkrat	kot	coprnica.	Mislim,	da	sem	imela	to	vlogo	že	od	vrtca	dalje.	
Potem	kasneje	pa	še	kot	mažoretka.

Kaj je težje – organizirati predprodajo vstopnic ali na mrazu 
plesati v mažoretni opravi?
Sodelovati	pri	organizaciji.

Glede na to, da si za težje delo poprijela, boš še kdaj tudi za 
»lažje«? Te bomo še kdaj videli tudi v karnevalu korakati s pa-
lico?
(smeh)	Dvomim.

Ti je katera maska, ki si si jo nadela, ostala posebej pri srcu?
Niti	ne,	ne	bi	izpostavila	nobene.	Z	družbo	se	šemimo	vsako	leto	in	prav	
vsako	leto	je	nekaj	posebnega.

INTERVJU

Na pustni petek, 24. 2. 2017, 
ob 21.00 | Šotor pri Žajfn`ci
PUSTNA ZABAVA
nastopajo: Modrijani

TV ČOHOVO
Uradni butalski TV program, na katerem 
najdete vse, razen tistega, česar ne

Na pustni petek, 24. 2. 2017, ob 19:00, 
Kulturni dom Cerknica 
Vstopnina: v predprodaji 5 EUR, na dan predstave 7 EUR

Čohovo je vasica v Vidovskih hribih, še najbolj znana po fra-
čah in šnopcu. Ima štiri prebivalce in malo več kot toliko hiš. 
TV Čohovo pa je druga zgodba. Nastopajočih je več, kot ima 
kraj prebivalcev in hiš skupaj. Le frač in šnopca imajo v Čoho-
vem več kot na TV Čohovo. Starejši in bolj izobraženi pustar-
ji vedo povedati, da ime uradne butalske televizije izhaja iz 
opravljive prebivalke te majhne vasice. V Čohovem se je tako 
vedno opravljalo, pa naj se opravlja še zdaj. V malo večjem 
obsegu in po butalsko. Pa ne za hrbtom, ampak kar direkt.

Opravljanje vseh bolj in manj relevantnih oseb in dogodkov 
vzame kar nekaj časa in energije, zato ga na trenutke prekine-
mo z vmesnimi inserti. Največji opravljivec je seveda Župan 
Butalski oziroma njegova boljša polovica, tako da je edino 
smiselno, da se vse skupaj vrti okrog njegovega govora. Go-
vor ne bo ravno inavguracijski, bo morda bolj akcijski. Župan 
Butalski je namreč človek akcije. To pomeni, da gre v trgovino 
le takrat, ko gor piše akcija.

Poleg županovega govora pa seveda ne bo manjkala letna de-
zinformativna oddaja Butalnik, zabavali se bomo ob zvokih 
talentiranih glasbenih gostov, omenjen pa bo tudi Rakek. Pa 
polha bomo tudi omenili. Ker je polh v škrini letos, veste. 

Kot se pri vsakem resnem TV programu spodobi, bo tudi TV 
Čohovo doživelo ponovitev. Pa ne samo tiste na TV Oron. 
Na pustni torek se bo uradni Butalski TV program ponovil 
še enkrat, tako da si ga boste lahko res ogledali vsi, ki bi v pe-
tek ostali brez vstopnic, pa tudi tisti, ki v petek niso razumeli 
vseh šal in jih bodo morali slišati še enkrat. Govori se, da si je 
predsednik pustnega društva že kar vnaprej kupil karti za oba 
dneva, da mu slučajno kaj ne uide.
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RECEPT ZA NAJBOLJŠE PUSTNO RAJANJE

Butalski minister za zdravje priporoča: »Rajanje 
učinkovito spreminja pusto razpoloženje v pustnega«

Priporočljiva starost:  
od 0 let  do 99+ let 
 
Težavnost: 
Simpl k pasulj 
 
Čas priprave: 
- 3 ure 
 
Sestavine:  
- 1 pustni kostum 
- 2 litra dobre volje 
- 3 kg energije 
- 0,0 g domotožja   
- 1,5 kg smeha 
- 1 prevoz do športne dvorane Cerknica 
- 4 € za vstopnico 
- 1 velik pustni krof/0,5 l ledenega čaja/0,5 l vode/jabolko 
- 2 vrhunska animatorja

PRIPRAVA: 
  
V soboto, 25. 2. 2017, se že doma oblecite v pustni kostum 
in v žep pospravite 2 litra dobre volje in 3 kilograme energi-
je, domotožje pa pustite v predalu poleg slabe volje. Starše 
prosite za prevoz do športne dvorane v Cerknici, če se vaša 
domicilna enota nahaja blizu prizorišča, pa pridite peš. 

Za 4 € dobite vstopnico, s katero v športni dvorani po želji 
prejmete eno od naštetega: velik pustni krof, pol litra lede-
nega čaja, pol litra vode (brez ekolija) ali jabolko. 
Jabolko je letošnja novost, da tudi vi lahko okusite 
takšno hrano, kot jo imajo polhi, in se napolhnite. 
Škrinj pa ne bo. Na odru bosta za dobro vzdušje 
skrbela animatorja Damjana Golavšek in Sten 
Viler, ki bosta med vas razdelila veliko smeha 
in zabave!

Za optimalno pripravo pustnega rajanja 
priporočamo, da pustite pustnemu vzdušju, 
da vzhaja tri ure, in sicer od 15.00 do 18.00! 
Dober tek.
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na pustno soboto, 25. 2. 2017, 
od 15:00 do 18:00,
Športna dvorana Cerknica
Vstopnina: 4 EUR
Otroci do 1 m višine imajo brezplačen vstop.

IN
-
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V
-
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Miha Jernejčič
Spraševal:	Miha	Jernejčič
Zaradi kadrovske podhranjenosti si včasih vržen v situ-
acijo, ko moraš intervjuvati samega sebe. Pa poskusimo. 
Miha, kako se je začela vaša pustna zgodba?
A,	kar	vikal	se	bom.	Saj	prav,	to	dokazuje	neko	mero	samospošto-
vanja,	brez	katerega	ne	gre.	V	karnevalu	 sem	prvič	nastopil	kot	
godbenik,	čez	čas	pa	me	je	k	sodelovanju	pri	petkovi	predstavi	po-
vabil	Miha	Razdrih.	Pravzaprav	se	mi	zdi,	da	je	imela	tukaj	malo	
prstov	vmes	tudi	njegova	nizkost	Župan	Butalski,	Limun	Veliki	b.	
g.	(brez	glave,	op.	p.),	ki	me	je	priporočil	režiserju	predstave.	No,	
leta	so	minevala,	 jaz	sem	dobival	čedalje	več	zadolžitev,	zdaj	pa	
sem,	kjer	sem.

Kje pa sploh ste? Kakšna je vaša vloga pri cerkniškem 
pustovanju.
Res	zanimivo,	da	ne	veste	tega...	To	me	je	spomnilo	na	situacijo,	ko	
je	sedanji	princ/predsednik	Dušan	Petrič	na	frišno	prišel	na	oblast.	
Ko	 je	 sprejel	 funkcijo	predsednika	Pustnega	društva	Cerknica	 in	
je	 izbiral	 ekipo,	 so	 bile	njegove	besede	 približno	 take:	»Mihi,	 ne	
vem	točno,	kaj	delaš,	ma	pravijo,	da	dobro	delaš,	karkoli	že	delaš.	
A	si	še	pripravljen	to	delat?«	Sicer	pišem,	tipkam,	po	butalsko	raz-
mišljam,	režiram	TV	Čohovo,	pripravljam	tekste	za	komentatorje	
karnevala,	komentiram	karneval,	po	potrebi	urejam	pustno	spletno	
stran,	intervjuvam,	včasih	tudi	sebe,	pa	še	marsikaj	bi	se	našlo.	V	
glavnem,	kar	mi	Dule	naroči	pa	kar	mi	Marki	naroči	pa	kar	sam	
mislim,	da	je	še	treba.

Od kod izvirajo te vaše pronicljive, intelektualne, mesto-
ma ujedljive domislice, scenariji, besedne igre? So vse plod 
vašega briljantnega uma?
Oh,	 laskate	mi,	 sam	 sem	precej	bolj	 skromen	 in	 svojih	butalskih	
blodenj	nikoli	ne	bi	opisal	tako.

Pravkar ste jih... Ste pozabili, da se sami s seboj pogovarja-
te? Butl...
Pšššššššt.	Morda	je	že	kdo	pozabil.	Sicer	pa	–	dobro	blago	se	samo	
hvali.	 Zato	 se	 sam	 hvalim.	 Seveda	 pa	 moram	 pohvaliti	 tudi	 vso	
pustno	ekipo,	ki	stoji	za	vsem	skupaj	–	od	prvega	do	predzadnjega,	
pa	potlej	 še	posebej	 tistega	za	njim.	Brez	vseh	 teh	požrtvovalnih	
pustnih	 navdušencev	 bi	 bil	 pust	 samo	 še	 na	 koledarju.	 In	 ko	 bi	
kdo	vprašal:	»Kolk	maš	še	do	pusta?«	bi	dobil	odgovor:	»Ne	vem,	
ne	štejem«.	In	to	ne	bi	bilo	dobro.	Zato	zaploskajte	Pustarjem.	Kar	
zdaj,	ja.	Tudi,	če	vas	bodo	drugi	čudno	gledali.	Naj	še	vas,	da	ne	
bodo	samo	mene.
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POLH V ŠKRINI
 
Veliki tradicionalni pustni karneval 
na pustno nedeljo, 25. 2. 2017, točno okoli 12:32  
po ulicah Cerknice.
Vstopnina: od 4 do 5 EUR v predprodaji, na dan 
karnevala 7 EUR
Otroci do 130 cm višine in invalidi imajo brezplačen vstop.

So enkrat slišali Butalci, da so gozdovi v njihovi okolici 
precej dobro s polhi založeni. Saj bi lahko rekel, da so 
o tem tudi brali, pa ne bom. Skratka, slišali so tudi, da 

se to zalego da uloviti, pa iz nje kučme, plašče, mast in golaž 
narediti. Pozanimali so se tako o tej polhariji in izvedeli, da se 
polhe lovi s tako imenovanimi »škrin’cami«.

Pa Butalci niso želeli biti malenkostni. »Kakšne škrin’ce. Te so 
za majhne polhke. Naše polhe bomo najprej malo napitali, 
da zrastejo, potem jih bomo pa kar s tavelikimi škrinami na-
lovili. Pa bo polh sit in njegova žena debela.«

Pa res so to storili. Kar jim je od zajtrkov, kosil in večerij osta-
jalo, so Butalci v gozd znosili, da bi se polhi poredili. Polhov 
pa ni bilo treba dvakrat prositi, da so zagrizli v obilje, ki jim 
ga je namenila višja sila. Tako so grizli in grizli, da so zgrizli 
vse in še več, a usoda je hotela, da so jim požrešni trebuhi tako 
zrasli, da se niso mogli več poskriti v svoje dupline in luknje. 
Kaj pa zdaj? Ja nič, če jim je višja sila namenila toliko hrane, 
so si mislili, jim bo pa še nova domovanja. Pa so sklenili svoje 
tačke in molili h komurkoli že polhi molijo. K hudiču ne – on 
jih je gnal na pašo, zdaj pa je paša prišla k njim, tako da on go-
tovo ni imel svojih parkljev zraven, so zelo pravilno sklepali.

Ni bilo treba dolgo čakati na nov ukrep višje sile. Butalci so 
namreč zapazili debele polhe, ki se kar na prostem kotalijo 
naokrog. Pa so stopili v akcijo. Doma so nabrali največje škri-
ne, kar so jih našli, jih napolnili z vsem možnim in jih nesli 
v gozd, da bi se polhi ulovili vanje. O, in res so se. Ko so polhi 
videli, da jih je višja sila spet uslišala in jim prinesla hiše, pol-
ne dobrot, so se ji po polšje zahvalili, se namestili vanje in se 
mastili naprej.

Že od nekdaj vemo, da kjer so polhi, tam je tudi hudič. In ta 
hudič je bil jezen kot hudič, saj njegovih polhov ni in ni bilo 
na pašo. Pa se je odločil, da jih gre iskat. Butalci so imeli isti 
namen – škrine so nastavili, zdaj se je bilo treba pa le še odpra-
viti po izplen. Pa so šli. In višja sila je hotela, da so na poti 
srečali hudiča. Toliko, da se niso zaleteli eden v drugega, tako 

so bili zatopljeni v svoje misli. Ko pa je eden izmed Butalcev 
vendarle uzrl hudiča, je zavpil: »Hej! Pozabite polhe, glejte 
raje tega kozla!«.

V tistem so se vsi Butalci pognali proti hudiču, ta pa se je, pre-
senečen nad hordo velikoglavih bitij, ki tečejo proti njemu, 
hitro pognal v beg. Ker vemo, da so hudiči hitri kot hudič, je 
Butalcem zlahka ušel, a v te kraje si ni upal več vrniti. Butalci 
so medtem čisto pozabili na polhe ter še nekaj časa mrzlič-
no iskali pobeglega kozla, potem pa so pozabili tudi nanj, saj 
so se raje posvetili drugim opravkom – pa čeprav ti niso bili 
tako zelo pomembni. Kaj pa polhi? Ja nič, v svojih novih črnih 
gradnjah so uživali in počeli, kar pač polhi počnejo. Ker so 
imeli vsega na pretek, pa se je v Butalah kmalu razširilo reklo 
»Ta je pa polh’n kot polh«.

Pridružite se jim. In napolnite se. Tako kot pol-
hi, ste tudi vi lahko polhni – polhni pustnega 
vzdušja namreč. Na karnevalu se vam bodo zno-
va predstavile tradicionalne velike figure na čelu 
s pramaterjo Uršulo in njeno potomko Lizo. Tu 
bo tudi ščuka velikanka, pa Rego Vranjejamski, 
največji žabon na svetu, povodni mož Jezerko, 
butalski jež, mogočni zmaj, Butalci, polhi in še 
in še. Veselite se z njimi po pustni Cerknici oziro-
ma Butalah, po karnevalu pa še zabava z Mambo 
Kings!

nedelja, 26. 2. 2017

Naši partnerji pri preganjanju zime
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ABAKOS Cerknica
ADRIATIC SLOVENICA Postojna
AKUSTIKA PIRMAN Turjak
AVTOSTIL Rakek
AVTOTEHNA VIS IN URBAS Rakek
B BAR Cerknica
CVETLIČARNA URŠA Cerknica
DEBELI BAR Cerknica
DS SMITH PACKAGING Rakek
EBM PAPST SLOVENIJA Podskrajnik
ECLIPSE PRINT Podskrajnik
EDINA V MESTU Stari trg pri Ložu
ELGOLINE Podskrajnik
ELGO-NOVA Podskrajnik
EUROPLAKAT Ljubljana
FRECE FGP Dolenje Jezero
FRIZERSTVO TINA Cerknica
GOSTILNA GLAŽ'K Cerknica
GOSTILNA IN PIZZERIJA FURMAN Rakek
GOSTILNA PAV Rakek
GOZDARSTVO KRAJC Stari trg pri Ložu
GRIFON Cerknica
HIŠA IZROČILA Cerknica
HUMANFISH BREWERY Vrhnika
INSE PLUS Podskrajnik
INTINET Cerknica
IUS PLUS Cerknica
JERA MIX Begunje pri Cerknici
KGZ KRPAN Cerknica
KIVI BAR Cerknica
KOMUNALA Cerknica
KORIDA Cerknica
K in K KOV Podskrajnik 
LENTUS Cerknica
LINGVA Podskrajnik 
MEGADOM Podskrajnik
MINERLKA Cerknica
MONTAŽA ATKI Cerknica
NAŠA NOTRANJSKA Cerknica
NOTRANJSKI REGIJSKI PARK Cerknica
NOTRANJSKO PRIMORSKE NOVICE Cerknica
NOTRANJSKI ŠTUDENSTKI KLUB Cerknica
OBČINA BLOKE
OBČINA CERKNICA
ODVETNIK ANDREJ KAVČIČ Ljubljana
PAJS Martinjak
PGD Begunje pri Cerknici
PGD Unec
PIVOVARNA LAŠKO Laško
PODRAVKA Ljubljana
POLICIJA Cerknica
PREVOZI OGRINC Grahovo
PROZVOK Notranje Gorice
RADIO 94 Postojna
SDS Cerknica
ŠTIGRAD Grahovo
TINO OBLIKOVALNICA Unec
TERMOPLASTI-PLAMA Podgrad
TOM MET Podskrajnik
TRGOVINA MRAVA Cerknica
TUR SERVIS Cerknica
VALROSA KONEM COLOR Rakek
ZAVOD ORON Stari trg pri Ložu

HVALA!

Sponzorji in donatorji Pusta,
hvalimo jih na vsa usta!
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PolH u ŠkRiNi          PuStni KArnEvaL

CESTNE ZAPORE

na pustno nedeljoCerkn
ica

OBVESTILO O ZAPORI CEST V ČASU
PUSTNIH PRIREDITEV V CERKNICI 2017

Avtoprevoznike, prebivalce in obiskovalce, ki vozijo skozi 
Cerknico, obveščamo, da bo v času pustnih prireditev 
promet moten.

• V nedeljo, 26. 02. 2017, bo zaradi karnevala od 9.30 
do 18.00 popolna cestna zapora Ceste 4. maja. Ob-
voz za osebna vozila bo urejen po Notranjski cesti 
in Cesti pod Slivnico. 

• V sredo, 01. 03. 2017, bo med 16.00 in 17.00 delna 
cestna zapora Ceste 4. maja. Obvoz bo urejen po 
Notranjski cesti in Cesti pod Slivnico. 

• Od nedelje, 19. 02. 2017, od 20.00 do četrtka, 02. 03. 
2017, bo popolna cestna zapora Čabranske ulice. 
Obvoz se izvede po cesti 4. maja. 

• Splošna prepoved prometa ceste na Tabor in Ceste 
na Jezero, bo v sredo 01. 03. 2017, v času od 16.00 
do 17.00. Obvoz za osebna vozila bo po Notranjski 
cesti in Cesti na Slivnico.

Organizacijski odbor PUST 2017

POLH U ŠKRINI 2017
Časopis vedrih ljudi

Letnik XVII, številka 16, februar 2017, 5.000 kosov

IZDALO:   Pustno društvo Cerknica, Tabor 1, 1380 Cerknica
CENA:   brezplačno
IDEJA IN TEKSTI:  Šparemblek Andrej
  Razdrih Miha
  Jernejčič Miha
  Preželj Ksenija
  Šparemblek Vid
  Jenče Ljoba
FOTO:  Arhiv Pustnega društva
  Šparemblek Bor
  Leban Valter 
  Arhiv Hiša izročila
TISK:  Studio Abakos d.o.o. Cerknica
OBLIKOVANJE:  Petrič Martin, Tino oblikovalilnica

KOLOFON

nedelja, 26. 2. 2017
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INTERVJU

Dušan Petrič - Dule

Tako kot so lastovke znanilke pomladi, tako je Dušan Petrič 
znanilec pusta. Ko ga vidijo, kako po Cerknici nori s svojo ak-
tovko, se še tisti najbolj pozabljivi spomnijo, da je pust blizu.

Gospod predsednik, intervju z vami opravimo vsako leto, 
pa ga bomo še letos. Kaj nam sploh še želite povedati, pa 
nam še niste?
Kaj	naj	rečem.	Želim	vam	veliko	zdravja,	pameti	itak	ne	bo	nikoli.

Se na letošnjem karnevalu obeta kakšna novost?
Saj	je	vsako	leto	nekaj	novega.	Letos	so	to	na	primer	nove	butalske	
maske,	ki	smo	jih	naredili	na	delavnici,	ki	smo	jo	organizirali	sku-
paj	z	Notranjskim	parkom.	Pa	kostumi	so	bili	obnovljeni,	panglci	
prav	tako,	zdaj	jih	je	mogoče	tudi	slišati,	tako	da	nam	vsa	čutila	
govorijo,	da	se	pust	bliža.	Transparent	imamo	nov,	polno	stvari	se	
dogaja.

Torej priprave potekajo že dolgo?
Odkar	se	spomnim	(smeh).

Nameravate funkcijo predsednika opravljati še dolgo časa, 
seveda ob podpori te super ekipe, ki jo imate?
Uf,	težko	rečem	zdaj.	Dajmo	počakat,	naj	odleži	(smeh).



PolH u ŠkRiNi          PuStni KArnEvaL

Za lačne in žejne bodo skrbeli poleg 
domačih gostincev še ponudniki na 
stojnicah:
Mateja Štembal - prodaja unikatnih izdelkov
Dixian Penkof Grozef - pečeni oreščki
Žito d.o.o. - pekovski izdelki
Eurogurman d.o.o. - hrana in pijača
Dulmi d.o.o. - hrana in pijača
Kulinarična hiša Somrak - hrana in pijača
Nemeček Vojteh - pena in baloni
Matjaž Prebil - pijača
Craftart - spominki
Proefekt - hrana in pijača 
Kavarna na TRŽN'C

INFORMACIJE

.

ORGANIZACIJSKI ODBOR PUST 2017

RUPAR MARKO   Predsednik
PETRIČ DUŠAN   Podpredsednik in vodja pustnih prireditev
PREŽELJ KSENIJA  v.d. Sekretar
INTIHAR DAVOR  Varnost
STERLE TJAŠA   Vodja marketinga
ŠPAREMBLEK ANDREJ Reklama
KEBE IVAN   Prodaja tržnega prostora
EVA TURŠIČ   Vstopnina
PIRMAN DRAGO  Prostor
ŠTRUKELJ BRANKO Vodja žaganje babe
JERNEJČIČ MIHA  Scenariji, teksti, TV Čohovo
ŠPAREMBLEK VID  Vodja maškarade
MARTINČIČ MARKO Vodja karnevala
ŠIVEC SIMON   Vodja velikih figur
KNAP MATJAŽ   Koordinacija gostujočih skupin
RIS ROMAN   Vodja pokopa
ŽNIDARŠIČ JAKA  Nedeljski glasbeni program
ČERVEK ALJAŽ   Stiki z mediji, komentatorji
PETRIČ MARTIN  Celostna podoba
KRANJC MARKO  Predstavnik občine

nedelja, 26. 2. 2017

Turistično društvo 
Cerkniško jezero vas od 
11h naprej vabi na tržnico. 
Predstavili se bodo turis-
tični ponudniki, društva, 
lokalni kmetje, proizva-
jalci,... s svojimi izdelki, 
jedačo in pijačo.

TIC Cerknica, TABOR 42,
1380 Cerknica, tel.: 01 709 36 36
Na dan karnevala bo TIC odprt 
med 8. in 12. uro.
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Matjaž Knap

Matjaž Knap v karnevalu skrbi za koordinacijo gostujočih 
skupin, torej mask, ki k nam pridejo od  drugod in se v kar-
nevalu predstavijo obiskovalcem. Poleg tega pa je v pustova-
nje vpet še kot gasilec (pa ne butalski), pa tudi kot turistični 
delavec.
Kakšne so bile vaše s pustovanjem preden ste začeli sodelo-
vati s pustnim društvom? 
Ves	 čas	 sem	 se	udeleževal	 pustnih	prireditev.	Predvsem	 sobotnih	
zabav	in	seveda	karnevala.	Ko	sem	bil	dovolj	star,	pa	še	TV	Čohovo	
(smeh),	pogledat	sem	si	šel	tudi	pustni	pogreb,	tako	da	sem	bil	kot	
opazovalec	dogajanja	kar	priden.
Kako se je začelo vaše sodelovanje pri organizaciji karne-
vala?
Začelo	se	 je	preko	Turističnega	društva	Cerkniško	jezero,	ko	smo	
želeli	združiti	moči	s	pustnim	društvom	in	pomagati	pri	tako	ob-
sežni	prireditvi,	kot	je	pustovanje.	Takrat	so	me	prosili	za	pomoč	
pri	koordinaciji	gostujočih	skupin,	kar	mi	je	bil	izziv,	ki	sem	ga	z	
veseljem	sprejel	in	ga	opravljam	še	danes.	Kot	gasilec	pa	pomagam	
tudi	pri	koordinaciji	gasilcev,	ki	skrbijo	za	varovanje.

Kot turistični ponudnik – kje vidite pomen pustovanja za 
turizem? Kje bi bilo mogoče cerkniški pust bolje izkori-
stiti in kje je po vašem mnenju to dovolj dobro storjeno?
Všeč	mi	je	trend,	da	pustovanje	ni	le	karneval,	temveč	se	mu	stalno	
pridružujejo	še	ostale,	nove	prireditve.	Tako	se	turistični	ponudniki	
lažje	vklopijo	v	celotno	zgodbo.	Kar	manjka,	je	morda	boljši	izkori-
stek	vsega	skupaj	–	morda	kakšni	turistični	paketi,	ki	bi	vsebovali	
vstopnice	za	otroško	maškarado,	nočitev	in	karneval.	To	bi	bili	za-
nimivi	družinski	paketi.	Za	kakšne	zaključene	skupine	pa	morda	v	
paket	vključiti	še	TV	Čohovo	ter	petkovo	in	sobotno	zabavo.	Na	ta	
način	bi	se	morda	lahko	turistični	ponudniki	in	pustno	društvo	še	
bolj	povezali	in	izkoristili	potencial,	ki	nam	ga	prireditve	ponujajo.

Pa se obiskovalci v pustnem času odločajo tudi za nočitve? 
Ostanejo več dni?
Nočitve	so,	ja.	Tudi	pri	nekaterih	drugih	ponudnikih,	medtem	ko	
nekatere	moti,	da	so	zapostavljeni	zaradi	omejitve	prevozov	in	za-
por	ceste.	Tu	bi	morda	veljalo	še	malce	 izboljšati	medsebojno	so-
delovanje,	saj	v	končni	fazi	stremimo	k	istemu	cilju	–	tako	pustno	
društvo	kot	turistični	ponudniki	si	želimo	čim	več	zadovoljnih	go-
stov,	ki	se	bodo	k	nam	še	vračali.



Butn KRiŽ           

BUTN KRIŽ 2017

Rešitve pošljite na dopisnicah do 22. marca 2017 na naslov:
PUSTNO DRUŠTVO CERKNICA, Tabor 1, 1380 Cerknica.
Nagrajence bomo objavili na naši spletni strani www.pust.si in v 
Notranjskem mozaiku 4/17.
1. Nagrada 2 x pizza in pijača GOSTILNA PAV Rakek
2. Nagrada 1 x pizza in pijača GOSTILNA FURMAN Rakek
3. Nagrada 1 x pizza in pijača GOSTILNA Glažek Cerknica

TA VODA SE ZLIJE
V LJUBLJANICO

KAR SREDI BARJA

TARZANU
SLUŽI

NAMESTO
SROBOTA

KOŽUHAR,
KI

PREBIVA
KAR V

IGLUJU

LEŽIŠČE
DOMAČIH

ŽIVALI

TAKO
KLIČEJO
GRAFIKA

GABRIJELA
JUSTINA

POJOČI
ČRNI

FRČAČ
Z RUMENIM
KLJUNOM

ČE SI
NATEGUJEŠ

PRSTE
TI POČI

PRI
RISANJU

ZELO
PRAV
PRIDE

NAJVEČJA
GRŠKA

MORSKA
SKALA

V KIKLADIH
SOKRATOV

TOŽNIK
(MONA IZ

STARIH
ČASOV)

CUNJA,
COTA

JUHANI,
KI PIŠE V
FINŠČINI

NONA
V MLADIH

LETIH
OTO

NERODNI

AVTOR
JE SPET

EN HRIB'C

V
ČETRTEK
JO BOMO

PREŽAGALI

GRK,
KI PLEŠE V
PAJKICAH

NOUR

KITAJSKI
HRIBEC

MED LOLI
PAPEŠKA

KAPA

ENA
VRSTA
FILMA

ŠVABSKI
ŽOGOBRC
(PHILIPP)
NAJDEŠ JO

V BUS BARU

VČASIH
SE GA 
RABI

NAMESTO
CUKRA

SOLDAT
INŽENIR

TALE
ODISEJEV
JE SREDI
MORJA

ZMEŠANA
IBSENOVA

DRAMA

ZIDARJI
IN

MALOVARJI
JO

OBVLADAJO

FR. "AJVA"
(NICOLAS)
GEOMET-

RIJSKI
ČETVEREC

EGIPČANSKI
ŽUPNIK, KI

JE ZAČEL
Z ARIJAN-

STVOM

POSODA ZA
SVINJARIJO

PRAV
SPODNJI

DEL

NI VSE....,
KAR SE
SVETI

ŠVEDSKA
KAROCA

MEŠANJE
PO BLATU
Z VSEMI
ŠTIRIMI

TA ŽIVI
V SLAPU

KAMENA
SNOV

IZ NJE
DELAJO
ŠPANCI
VINO ZA

APERITIV

KOLIČEK ZA
SNAŽENJE

PLUGA
ZA GREŠNIKE

GA NE BO

EN
KOŠČEK

KILE

TOKU, TOKU
TOKU-

LELELELE

SRBSKI
MALAR,

ŠKRIBENT IN
NOVINAR
(MOMO)

V STAREM
RIMU JE BIL

MENDA
PRAVA

GODZILLA

EG. SONČNI
BOGEC

VSEBINA
BEDAKOVE

BUČE

JEZNA
RIMSKA
BOGINJA

TA IMA RAD
VSE LEPO

ŽAGANJE
BABE

POPR.: 150X2/61=4,91

SPLAV,
MA NE

ABORTUS

OBSOJENEC
NA

ŽIVLJENJE
S TAŠČO

BOLHA
ALI

HROŠČ

MUSLIMAN-
SKI

ŠTUDENT
SLAVKO
JUDEŽ

RADIOTELE-
GRAFIST

RUSKI ČRNI
PAJEK
JAŠIN

NIKOLAJ
EDINČEK

PRI ŠPEC-
KAHLAH

POGOSTO
NA TAPETI

GLAVNA NA
JAPONSKEM

ŠE PRED
TOKIOM

ZA KRUH
GA NUJNO

RABIŠ
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ponedeljek, 27. 2. 2017

PoGaJNiČ, tI Si tiČ,
   gAjŽLo imAš, kRaV pa Nič
Na pustni ponedeljek, 27. 2. 2017, ob 19.00 
Kulturni dom Cerknica

Kulturno etnološka prireditev, ki v sodobni čas prinaša 
vpogled v dokumentirano preteklost in doživetje naše 
dediščine, kot jo na področju Notranjske in Severne 

Primorske še danes živimo in ohranjamo v predpustnem in 
pustnem času.

Na Notranjskem so bili pogajniči, sicer pomočniki pri skupni 
paši živine v preteklosti v Cerknici in so ponekod še danes ob 
Cerkniškem jezeru, prvi znanilci pustnih običajev in norčij, 
saj so se prikazali že na debeli četrtek. V prvem delu prire-
ditve bomo prisluhnili predpustnim in pustnim navadam in 
pesmim bolj s področja Blok in Cerkniškega polja, ko se bodo 
predstavile skupine izvirnih ljudskih pevcev in poustvarjalnih 
skupin, godci in folklorna skupina,  v drugem pa izročilu pe-
smi in plesov Lokovca in Kala nad Kanalom z Banjške planote 
ter mask s področja Kanalskega Kolovrata s središčem v Ligu 
in delavnico mask v Kanalu ob Soči.

Notranjska šegavost ni ugasnila ne v nevarnih časih tihota-
pstva ali kontrabanta, ko so si pomagali z mladostjo in lepoto 
deklet, da so 'z robo' prešli v Italijo čez mejo brez  pasaporta, 
kakor tudi ne ob usodnih prehodih iz mladosti v zakonski 
stan. Domačija je morala preživeti tako ali drugače in če se je 
dekle obotavljalo z možitvijo ali fant z ženitvijo, sta kaj rado 
dobila pajaca iz slame na pustni torek na hišo ali na lipo pred 
njo. Da se je vse skupaj razvedelo, so jima pa še ploh vlekli in 
razbijali celo noč. Peč se mora podret! Kot so včasih simbo-
lično rekli, ko je šla ta mlada rodit! Podrta peč predstavlja pa 
tudi starko zimo, ki mora oditi pred lepo pomladjo. 

Peč smo pozidali, 
ta staro pokopali, 
juhej, juhej, juhu! 
 

V davnini so v vaseh v najbolj zahodnem delu Slovenije pod 
Kanalskim Kolovratom nastajale tradicionalne liške maske z 
izvirnim pustnim obredjem. Od drugih mask slovenskega iz-
ročila se razlikujejo po tem, da so iz aluminija in bakra. Prav 
bakrene izvirajo iz 19. st. in so redkost tudi v evropskem pro-
storu. Med vojnama se je izročilo precej izgubilo. Po zapisih 
Pavleta Medveščka in lastnih spominih jih je rekonstruiral 
Branko Žnidarčič in za svoja prizadevanja prejel Murkovo 
listino, najvišje priznanje za delo na področju etnologije. Vi-
deli bomo Bakrene: pušpanov, pšenični in petelinji bajar, ra-
mauša, ramaštona, brajo; ta lepe: mladoporočenca, zdravnika 
in žandarja; ta grde: pustjé, pustíce, Rezjana, ženo z možem v 
koš, hudiča, opico in masko daj-dam. V knjigi Pustovanja na 
Goriškem jih v slovenski in evropski prostor umesti etnolo-
ginja Inga Brezigar Miklavčič, sodelavka Goriškega muzeja v 
Kromberku.

Domači pevci z Lokovca so nastali v letu 2005, ko se je po 
uspešni promociji filma o izročilu kačjih glav, najdb Pavleta 
Medveščka ter lokovškem kovaštvu izkazalo, da je v spominu 
ljudi še veliko ljudskih pesmi in je ohranjen tudi pristni glas 
Lokovčanov, ki lahko izročilu podaljšajo življenje samo tako, 
da ga aktivno promovirajo. Pod vodstvom Ljobe Jenče in Mi-
rota Bremec Šuligoja so že v prvem letu uspeli zapeti tudi na 
republiškem srečanju ljudskih pevcev. S pomočjo Goriškega 
muzeja pa so si sešili tudi primerna oblačila.

Poglobljeno so se študija oblačilne kulture lotlli tudi v FS Kal 
nad Kanalom in s svojim ognjevitim odnosom in radostjo v 
zelo kratkem času petih let uspeli priti iz malo poznane vasi 
na vsa državna prizorišča. Duhovita pripoved njihove vodje 
Darje Rijavec o njihovem življenju bo spremljala splet »Na 
kalskem berjarju«, ki ga je na osnovi raziskave terena pripra-
vil etnokoreolog Mirko Ramovš.

Kot se ob ogledu maškar spodobi, prinesite s seboj kak dar in 
jim ga dajte v košaro ali klobuk! Ideje: krof, flancat, klobasa, 
jajca, šnops, denar!

Nastopajoči: 
Ljudski pevki Bečajeva z Dolenje vasi in Uletova z Grahovega, 
Društvo ljudski pevci Jezerci, Folklorna skupina Kulturnega 
društva Bloke, Nova vas, Pevci ansambla Jelen, Domači pevci 
z Lokovca, Folklorna skupina Kal nad Kanalom, Liški pustjé 
s Kanala ob Soči
Ljoba Jenče, scenarij in režija
Nosilec: HIŠA IZROČILA, Dolenja vas
Gostitelj: Notranjski regijski park 
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Tv ČoHOvo PoNoviTEv          pOkoP PuStatorek, 28. 2. 2017

  Miha Razdrih

Miha Razdrih je skozi leta postal že skoraj zaščitni znak 
cerkniškega pustovanja. Na njegovem spisku nalog so se znaš-
li režija petkovih predstav, komentiranje karnevalov, stiki z 
mediji in še marsikaj drugega.

Kakšni so vaši spomini na pust iz otroštva? Ste se šemili in 
spremljali karneval že od malega? 
Spomnim	se,	da	je	tovarišica	v	prvem	razredu	rekla,	da	se	vsak	na-
šemi	v	tisto,	kar	bi	rad	postal.	Jaz	sem	bil	vedno	hudič.		V	karneval	
še	nisem	smel,	ker	sem	bil	premajhen	celo	za	polha.	Včasih	smo	vsi	
želeli	nastopati	v	karnevalu,	pa	ni	bilo	dovolj	mask.	Karneval	sem	
tako	gledal	in	se	»zaljubil«	v	Butalce.	Še	najbolj	so	mi	bili	všeč	po-
licaji.	Doma	sem	potem	maketo	karnevala	naredil	iz	igrač	in	pene.	
Moj	oltarček,	so	rekli	doma.	Vsako	leto	sem	peš	iz	Begunj	hodil	gle-
dat	tudi	pogreb	in	pri	Pustku	občudoval	ustvarjalce.		Sčasoma	sem	
zrastel	in	bil	vse	–	od	žabe,	Butalca,	pogrebca	do	pračloveka.	Vsaj	
mesec	 dni	 smo	 pripravljali	 obleke	 iz	 kož,	 lasulje	 iz	 preje,	 kuhali	
kosti,	...	V	čast	in	veselje	nam	je	bilo,	da	smo	lahko	del	karnevala.

Kako se je začelo tvoje sodelovanje s pustnim društvom?
Že	pred	ustanovitvijo	Pustnega	društva	je	v	Žajfnci	pustoval	moj	
ded.	 	Potem	je	pri	organizaciji	pustovanja	vedno	aktivno	sodelo-
val	tudi	moj	oče	in	komaj	sem	čakal,	da	mi	je	povedal,	kaj	so	se	
dogovorili	 na	 sestankih.	 Potem	 so	 me,	 na	 prigovarjanje	 Andreja	
Šparembleka	 -	Markita,	ki	me	 je	poznal	od	 tabornikov,	povabili,	
naj	se	bolj	aktivno	vključim.		Hodili	smo	promovirat	našega	pusta	
na	televizije,	radie	in	prireditve	po	Sloveniji.	Začel	sem	sodelovati	
pri	Butalski	skupščini	in	potem	je	šlo	hitro	naprej…

Glede na to, da si opravljal vrsto različnih nalog, pri čem si 
najbolj užival? Na kaj si morda najbolj ponosen?
Užival	 sem	v	bistvu	v	vsem.	Vse	 je	pravzaprav	povezano.	Če	 to	
»čutiš«,	ti	po	novem	letu	v	krvi	zraste	število	pustnih	krvničk	in	
ne	moreš	 si	 pomagati.	Kar	 samo	 te	 odnese	med	pustarje.	 	 Je	 pa	
naporno.	 Pred	 leti	 nas	 je	 bilo	 v	 organizaciji	 res	 malo.	 Takrat	 bi	
se	 pustovanje	 verjetno	 za	 vedno	 končalo,	 če	 ne	 bi	 bilo	 Boštjana	
Nareda	-	Soske.		V	tistih	časih	sva	po	več	mesecev	garala,	da	je	šlo	
vsaj	približno	skozi.	Delali	pa	smo	res	vse	–	od	birokracije	do	na-
stopanja.	Takrat	sem	tudi	prevzel	organizacijo	pustnega	petka	in	
ga	iz	Butalske	skupščine	spremenil	v	TV	Čohovo.	Nekateri	mi	to	še	
danes	očitajo,	a	še	vedno	mislim,	da	je	bila	to	kar	prava	odločitev.	
Danes	je	že	vse	TV	program,	tudi	politika	in	parlament...

Obstaja kakšna pustna prigoda, ki ti bo ostala v spominu 
za vse življenje in morda še dlje?
Prigod	je	bilo	toliko,	da	bi	lahko	napisal	knjigo,	dolgo	kot	Vojna	in	
mir.	Spomnim	se,	da	smo	enkrat	na	pepelnico	s	pustnim	pogrebom	
gostovali	v	trgovskem	centru	v	Kopru.	Šli	smo,	ko	smo	pusta	že	po-
kopali	v	Cerknici,	tako	da	si	lahko	predstavljate,	v	kakšni	»formi«	
smo	bili.	Ko	je	prišel	čas	za	sežig,	smo	ga	odnesli	na	parkirišče	in	
prižgali.	Plesali	 smo	okrog	njega	 in	nekdo	 je	poskusil	 skočiti	 čez	
trugo.	Spotaknil	se	je	in	padel	naravnost	na	gorečega	pusta.	Pa	se	
je	zvalil	z	njega,	malo	smo	ga	potolkli	in	rajali	dalje.	Takrat	pa	se	
zasliši	aplavz	in	nekdo	od	gledalcev	reče:	»Poglejte,	še	kaskaderja	
imajo	s	sabo.	Res	so	pravi	profesionalci!«

Marko Kranjc

V organizacijo pustnih prireditev je aktivno vključena tudi 
Občina Cerknica. Na občini prepoznavajo pomen pustnih 
prireditev za naš kraj, sestankov organizacijskega odbora pa 
se redno udeležuje tudi podžupan, gospod Marko Kranjc.

Kakšen je vaš pogled na pustovanje? Se je skozi čas kaj 
spreminjal?
Moj	pogled	na	pustovanje	je	bil	vedno	pozitiven.	Spreminjal	se	je	
toliko,	kot	se	je	spreminjalo	samo	pustovanje	oziroma	prireditve	v	
okviru	le-tega.	Skozi	čas	je	organizacija	povorke	na	čedalje	višjem	
nivoju,	tudi	nove	prireditve	se	vključujejo	v	ta	pustni	teden,	tako	
da		vidim	to	kot	eno	veliko	obogatitev	dogajanja	pri	nas.

Kaj pomenijo pustne prireditve za Občino Cerknica?
Pomenijo	predvsem	veliko	promocijo	v	kulturnem	in	turističnem	
smislu.	Imamo	enega	večjih	karnevalov	v	državi,	ki	privabi	mno-
go	ljudi	od	drugod,	iz	sosednjih	občin,	pa	tudi	širše.	Zaradi	pusta	
smo	bolj	prepoznavni	tudi	v	medijih,	to	je	prireditev,	ki	v	Cerknico	
pripelje	največ	ljudi,	tako	da	tudi	za	samo	občino	pomeni	veliko.

Kako vidite prihodnost pustovanja v Cerknici? Kje vidite 
ključne možnosti za izboljšave?
Kolikor	vidim,	se	bo	pust	še	razvijal,	upam,	da	se	bo	ustvarila	še	
kaka	nova	figura,	tudi	Notranjski	park	prevzema	svojo	vlogo	–	je	
in	bo	vključen	zraven	–	tako	da	mislim,	da	se	za	prihodnost	pusto-
vanja	pri	nas	ni	bati.
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INTERVJU

Ponovitev uradnega butalskega TV programa

Na pustni torek, 28. 2. 2017, ob 19:00, 
Kulturni dom Cerknica 
Vstopnina: v predprodaji 4 EUR, na dan predstave 6 EUR
Predstava ni primerna za otroke.
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Tv ČoHOvo PoNoviTEv          pOkoP PuSta

Ptički bodo peli,
ti pa ne.

Saj si mrtev?
Kenedene?

(Ciril Srakar)

S kozarcem na mizi vam sporočamo žalostno vest,
da je zadnji liter izpil naš dragi pust

mag. Mirko Krampar, st.
odvečni delavec propadlega lesnega giganta

Od njega se bomo poslovili z žalnim sprevodom in ostalimi po-
grebnimi bakanalijami od Žajfnce do mosta. Vmes nam bo, kot 

vsako leto,  vrhovna cuprnca spet  častila borovničke  v gostilni na 
poti. Juhuhu!

njegovi bližnji in stečajni upravitelj notranjske valilnice lesarjev

Vsi so venci velji,
samo tvoj je bil zelen.

S čim, hudiča, si ga šprical,
sej morde si zastrupljen!

(Ciko Sraka)

Zadnjič je ob šanku  dalmatinske pesmi izkrulil

prof. Miran Krampe, ml.
amaterski kolesar, medgeneracijski aktivist in izdelova-

lec drevakov
V njegovo čast bomo vlekli ploh ali star sod na predpepelnico 
zvečer in v žalni sobi žalostne Žajfnce objokani čakali na vaše 

prostovoljne prispevke z DDV. Sprejemamo tudi tekoča sredstva. 
Kadilo se bo!

Hotel Škocjan (ohlajen v vseh treh etažah – od včasih vroče kleti do 
dotrajane strehe), pivski bratje, medicinske sestre in oče naroda

Sonce zjutraj je vstalo,
ti si hladno ležal tam.
Pa prvo nisem vedla 

al si gagnu  al s pijan.
No, pa si bil vseeno mrtev.

(Cilka Srakarjeva)

Prazno flašo na mizi je zapustil

dr. Miro Krampar – Krampi
profesionalni stavkokaz, inšpektor za čisto vodo in ljubiteljski zdravnik

Pridružite se nam v slovesu, na pepelnico, 1. marca ob 16.03, ko 
bomo počasi z obveznimi postanki rinili njegovo trugo do tradi-

cionalnega mesta sežiga in poleg nerazumljivo kričali na ves glas.
Gostilna Pristave (kjer si včasih našel pohorsko omleto, danes pa pa-

jčevine na trdno zaprtih drago obnovljenih vratih), sodelavci, gostilničar-
ski ceh in upokojenci iz Rakeka, ki Vas ob tej priložnosti vabijo na izlet

Poglej na oknu  obrazek bled,
spet zgledaš kot bi bil zadet!

Kaj si se ga nacukal spet? 
Si zmrznu, ti prekleta smet!

(C.S.)

Kljub stalni pripravljenosti je v večna lovišča odjezdil naš
(ne)zaslužni prof. dr. mag. Mirči Kramper, sr.

polhar, arbitražni opazovalec medvedov, melanijski zvodnik  in zvezdnik
Njegovo negibno truplo bomo razkazovali po mestu vsaj od torka 
dalje pa vse do bridkega konca, ko bomo gorečo trugo spet nerod-

no obrnili v naše čiste vode.
Zveza društev zaslužnih pustarjev in neodvisne ženske

sreda, 1. 3. 2017
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PUSTOV POGREB ali Redne letne 

pogrebne svečanosti za mrtvim pustom

Brez kančka dvoma najstarejši premikajoči se pustni 
ulični pasijon z dodatki ognja in vode.

Na pepelnično sredo, 1. 3. 2017, ob 16.00 

od Žajfn`ce do mostu čez Cerkniščico

Pustov pogreb je najstarejša pustna prireditev v naših krajih. 
Iz pogreba se je, ko smo ugotovili, da je sreda slab dan za ob-
časne pivce, razvil najprej nedeljski karneval, kasneje pa kar 
cel pustni teden. Prireditev vsako leto pritegne veliko število 
obiskovalcev, ki brez vstopnine uživajo v javni upepelitvi po-
kojnika ter v odprtju kopalne sezone v naših vodah. Kljub 
temu, da smo bili prepričani, da se ta tradicija ne bo dolgo 
obdržala, se vedno najdejo novi in novi mladeniči in mladen-
ke, ki svoj pogum dokazujejo s skoki v mrzlo vodo. Mnogim 
pri tem spodrsne in se kar celi okopajo v reki, ki napolnjuje 
naše jezero in kasneje Črno morje. Prav ti športni vložki so 
verjetno, poleg dobrega starega »firbca«:»Kdo bo pa letos ho-
dil za pogrebom?«, razlog, da gre za drugo najbolj obiskano 
prireditev pustnega tedna. Vabljeni, da se tudi sami prepriča-
te, kako to gre … Malo levo, malo desno, malo nazaj in vedno 
na koncu tudi naprej. Do mosta. In čez. Princ	pogreba	-	Ajva
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Jaka Žnidaršič

Večjo težo se je letos namenilo tudi nedeljskemu glasbenemu 
programu, saj nas bo po karnevalu zabavala glasbena skupi-
na Mambo Kings. Za to se lahko zahvalimo Notranjskemu 
študentskemu klubu in Jaki Žnidaršiču, ki bo poskrbel za to, 
da bomo v nedeljo po karnevalu veselo rajali pod osrednjim 
butalskim odrom.

Ideja, da bi pomagali pri pustovanju, je prišla kar z vaše 
strani. Kako to?
Odločili	 smo	 se,	 da	 tudi	mi	pripomoremo	k	pustnemu	programu	
tako,	kot	znamo.	Ker	je	bil	študentski	festival	Heksnfest	lani	izve-
den	v	malo	manjšem	obsegu,	nam	je	del	sredstev	ostalo	in	odločili	
smo	se,	da	jih	namenimo	za	sodelovanje	na	Butalskem	in	cerkni-
škem	prazniku.

Kakšen pomen ima pust za notranjske študente?
Velik	pomen,	saj	je	to	vseslovenski	festival,	na	katerega	lahko	pova-
bimo	tudi	kolege	od	drugod,	hkrati	pa	pomeni	tudi	zabavo	in	spro-
stitev	za	naše,	domače	študente.	V	glavnem,	pomeni	nam	veliko,	
ma	lahko	bi	bilo	tudi	še	bolje..

V kakšnem smislu?
Pusta	do	avgusta	(smeh)




