
Dobrodošli v Cerknici, 
dobrodošli v Butalah!
Veseli nas, da ste se odločili obiskati Notranjsko, deželo presihajočega jezera in 
coprniške gore Slivnice. Od debelega četrtka, ko Butalski župan prevzame oblast, 
do pepelnične srede, ko se poslovimo od pusta, se Cerknica spremeni v Butale.  
In prav danes praznujemo naš največji državni praznik. Po ulicah se bo plesalo, 
pelo in igralo, saj je tu veliki nedeljski pustni karneval, letos poimenovan 
Coprniško zmajevanje! 

Da boste lahko pri nas brezskrbno uživali, da bo vse teklo brez težav,  
smo vam v sliki in besedi pripravili nekaj informacij in dobrohotnih nasvetov.

Prihod in parkiranje
Ob prihodu v Cerknico ali Podskrajnik so označena parkirišča, do karnevalskega 
prostora v središču Cerknice pa se vam ne bo težko malce sprehoditi. Poskrbeli 
smo tudi za brezplačen avtobusni prevoz s parkirnega prostora v obrtni coni 
Podskrajnik do Cerknice in nazaj (Podskrajnik-Cerknica-Podskrajnik).

VSTOPNINA na dan karnevala 10 EUR,
otroci do višine 130 cm in invalidi 
na vozičku brezplačno.

Vodnik po 
karnevalu

Cerknica, nedelja, 
19. februar 2023

HVALA!

Konjeniki z zastavami in prapori
Princ karnevala na kočiji
Godba Cerknica + mažoretni twirling 

in plesni klub Mace Cerknica
Butalci open air – eko shod
Sevski Potecini
Maškare iz Babnega polja - babe
KTD Klopotec Dravci-Soviče - 

vinogradniki
Godbeno društvo rudarjev Idrija
Varuhi kladiva - vitezi
Korantke in koranti Demoni
Orači iz Velikega Okiča 
Butalski župan in županja
Butalci vseh dežel
Butalski jež, mesar, sveti Anton
Jara gospoda
Pihalni orkester Alpina Žiri
Butalci, ki širijo cerkev
Butalska požarna obramba
Hribci
Butale Bob team
Butalska družina
Hudič, ki goni polhe na pašo

Polharji
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož
Butalci, ki so šli po vino
Krpan s kobilico
Cesarost in Valvasor na kočiji
Bobnarska skupina Laško + mažorete 

Laško
Žabja vojska
Veliki žabec Rego Vranjejamski
Žabe
Rdečeperka in žabice na lokvanjih
Žabji pari
Ščuka velikanka in ribiči
Jezerska veselica
Povodni mož Jezerko in Jezerci
Netopirčki
Mala zmajčka
Butalski slikar Čačka
Veliki zmaj
Jamski ljudje
Coprniška kuhinja
Lizice, male coprnice
Mati Uršula
Coprnice
Trije prašički
Coprnica Liza
Hudič na motorju
Butalc in Butalc

KARNEVALSKO POVORKO 
SESTAVLJAJO:

Vesele pustne praznike vam želi 

www.pust.si

Vodnik po karnevalu_2023.indd   1Vodnik po karnevalu_2023.indd   1 12.02.2023   10:23:0912.02.2023   10:23:09



N
ot

ra
nj

sk
a 

ce

sta

Nastopajoči
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Partizanska cesta

Obveščamo avtoprevoznike, prebivalce in obiskovalce, ki se vozijo skozi Cerknico, da bo v času 
pustnih prireditev cestni promet moten.
• V nedeljo, 19. 2. 2023, bo splošna prepoved prometa na Cesti 4. maja od 9.30 do 18.00 ure. 

Obvoz bo urejen po Notranjski cesti in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.

Cestne zapore

Letošnje odganjanje zime je posvečeno 
zmaju, najveličastnejši živali daleč 
naokoli. Tako veličastni, da ga 
imajo tudi veličastne Butale  
v svojem veličastnem grbu.

In če so v bližnji in daljni okoli
ci zmajem sekali glave, jih hra
nili z apnom ter na tak ali druga
čen način skušali odgnati, je zmaj  
v Butalah vendarle našel zavetje, kjer se 
dobro počuti. Kjer se zabava z obisko
valci in drugimi pravljičnimi liki ter se 
vsako leto znova na karnevalu pokaže  
v vsej svoji veličini. Poleg tega pa je tudi 
izjemen vir trajnostne energije, saj je 
njegov ogenj relativno poceni – tudi to 
ni kar tako in tudi zaradi tega je pri nas 
tako spoštovan.

Poleg zmaja se vam bodo po dveh letih 
premora spet predstavile tradicionalne 
velike figure na čelu s pramaterjo Uršu
lo in njeno potomko Lizo. Po Butalah 
bo skakljal Rego Vranjejamski, največ
ji žabon na svetu, tu bodo še povodni 
mož Jezerko, butalski jež, ščuka veli
kanka, Butalci, polhi in še in še. Poleg 
njih v Butale pride še množica gostujo
čih skupin in mask, po karnevalu pa nas 
bodo znova zabavali glasbeni gostje –  
Modrijani!
Pridružite se jim tudi vi – v pustni 
Cerknici oziroma Butalah. 

Naj bo veselo!
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Informacije

INFO TOČKA  
Notranjski park, Tržnica 
Cerknica (11.00–16.00)
Center za obiskovalce 
Cerkniško jezero, Dolenje 
jezero 68 (10.00–17.00)
www.notrajnski-park.si
T: 031 668 223
E: tic@notranjski-park.si

• KALI, Dragica Zupančič s.p., Cerknica
• VINAG 1847, Maribor
• Vojteh Nemeček, Anžela Robar s.p., Velenje
• Gostinske storitve, Matjaž Prebil s.p., Grahovo
• WAFFLE TO GO, Andrej Vukšinič s.p., Kamnik
• GTB gostinstvo d.o.o., Dragatuš
• Gostinske storitve, Dalibor Milovanović s.p., Ljubljana
• MOJ VRTIČEK d.o.o., Ljubljana
• Notranjgrad, Mladena Savić s.p.,Cerknica
• Notranjski Študentski Klub, Cerknica
• Polajžer Robert s.p., Dom na Slivnici, Cerknica
• GHB Group d.o.o., Kamnik
• Kekec bar, Saša Tekavec s.p., Cerknica
• Turistično društvo Cerkniško Jezero, Cerknica
• Gostinske storitve, Florjan Žnidaršič s.p., Cerknica
• Matevž Balon s.p., Bizeljsko
• Srečo Mobil, Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana
• Mateja Štembal  – Luisi Lejla Lavtar, Cerknica
• Venus Trade podjetje za turizem in gostinstvo d.o.o., Rakek
• Društvo rokodelcev vezenine, Rverona d.o.o.
• Društvo Bodi Ti!, Sečovlje

Ponudba na prostem 
v času pustnih prireditev:

Veliki tradicionalni pustni karneval

Nedelja, 19. februar 2023,  
s pričetkom točno okoli 12:32, 
po ulicah pustne Cerknice

ŠKOCJAN
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