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PUSTNEMU DRUŠTVU CERKNICA oooooo 

ZA DOLGOLETNO DELO IN ORGANIZACIJO NA PODROČJU PUSTNO 

KARNEVALSKEGA DELOVANJA IN PREDSTAVLJANJA KRAJEVNIH 

PUSTNIH NAVAD. DALJE ŠIRJENJA KULTURE, ZNANJA, ŠIRJENJA 

KRAJEVNIH PUSTNIH OBIČAJEV IN PREPOZNAVNOSTI OBČINE 

CERKNICA TER DVIGA NJENEGA UGLEDA DOMA, ŠIROM PO DRŽAVI 

IN TUJINI. 

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V 

 

Postala je že notranjska legenda, da je nekaj sanjačev davnega leta 

1970 ustanovilo Pustni odbor, ki se je ljubiteljsko ukvarjal z 

organiziranjem prireditev v dneh pred in ob pustu ter s tem ohranjal 

vrsto pustnih običajev, ki je trdovratno držijo še danes. 

Vsako leto so organizirali in se trudili, da je pustni karneval bil, 

razen takrat, ko so bile vremenske ne prilike prevelike. Bilo je veliko 

ljubiteljev pustnih običajev in podpornikov, ki so leta 1975 ustanovili 

Pustno društvo Cerknica. To je vsa leta od ustanovitve, eno najbolj 

dejavnih društev na Notranjskem, ki je s svojim delom in dolgoletno 

tradicijo, poneslo njeno ime in ugled po Slovenije in še dlje. 

V to legendo sodijo iz leta v leto vse bolj organizirane pustne 

prireditve, ki so prerasle iz tradicionalnih obredov poroke, vleke 

ploha in pustnega pogreba. Kmalu so nastale številne pustne slike, 

kot so žaganje babe, butalski deželni zbor, karneval, pogreb in 

druženja, ki so z leti prerasla v celotedensko praznovanje pusta 

doma in na gostovanjih. S tem prvotni običaji niso izgubili svoj 

pomen, le vsebino so nekoliko prilagodili in jo še danes – duhu časa. 

Da o rajanju in druženju vseh veselih ljudi v času pusta, niti ne 

govorimo. 



Izjemno pomembno so prispevali k prireditvi taki kot je danes, 

nekateri posamezniki kot sta Miro Jenček in Milan Rot, ki je s svojim 

likovnim delom dal neprecenljiv pečat likovni podobi pustnega 

karnevala in njegovih figur, ki jim v Sloveniji ni para. Z njegovim 

likovnim delom in deli Mančka, Strmana, Scheina, Petriča in drugih, 

je Cerknica in širša okolica z leti pridobila pomembno kulturno 

dediščino novejšega časa. 

Vsa leta so razvijali pustni karneval, za katerega so dobro znana 

imena v Cerknici in okolici premišljevala, izmišljala, delala, mizarila, 

barvala, šivala in umila, kaj še sodi poleg. Nastale so vsemu svetu 

znane pustne figure, ki predstavljajo originalno jedro ter so 

neprecenljivo bogastvo našega kraja. Mati Uršula, pustna hiša, 

Žajfnca, coprnice, hudički,polhi, zmaji in druga s Slivnice leteča ter 

iz jezera hodeča svojad in zalega, so postali naši, čisto naši. Da je v 

tem času za ves teden prevzel oblast butalski župan in se je ves svet 

vrtel po njegovih umotvorih, je povzročalo še dodatno veselje. 

Ljudstvo od blizu in daleč je z navdušenjem sprejelo notranjski 

karneval in s tem spodbujalo pustne zanesenjake, da so ob pomoči 

občine in podpornikov razpredali nove in nove zgodbe iz leta v leto. 

Vsako leto druga zgodba, vzeta iz bogate butalske zgodovine, 

Valvazorjevih zgodb, bajk o jezeru in coprnicah s Slivnice. Vse 

skupaj je namenjeno sproščanju in veselju radovedne množice in 

predvsem otrokom in mladini, ki vsa leta zvedavo gledajo figure. Vse 

prireditve so naravnane optimistično, saj je pust rešil vse zagate in 

podal rešitve za reševanje dnevnih težav, butalski župan pa sprejel 

primerne uredbe. Za nekaj dni so bile in so rešene vse težave, vseh 

dvainštirideset let. 

V teh letih se je po butalski statistiki v delo društva vključilo več kot 

31.000 pustnih zanesenjakov in tistih, ki so tako ali drugače 

pomagali v vseh vremenskih razmerah in drugih tudi finančno 

neprijaznih razmerah, da so prireditve uspele. 
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