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Davor Intihar

David Petkovič
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Tradicionalna praznična epistola 
ali letni nagovor župana Butalskega

BuTalCi!
»Za butalce rojeni, za butalce vzgojeni, ustvarjeni za pustovanje!

Neumnost se menja, jaz pa ostajam in bom ostal na vekomaj, 
zato ker je hrbet skrivljen, mene vajen in željan!« 

(prosto po Cankarju)
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... to so dnevi, ki prihajajo in izginjajo v noč ...

Sonce je spet zaokrožilo okoli ravne zemlje in še preden 
se končajo vsi štrajki, je spet pred nami naš največji pre-
makljivi državni praznik. Leto za nami je krajše kot na-

vadno. Ne, nismo ga en del izgubili v arbitraži. Samo pust je 
spet pohitel in z njim pomlad. Ko na Facebooku gledam na-
zaj, vidim, da se je pri nas lani očitno marsikaj dogajalo. Ko 
boste preko trnja, mimo nove telovadnice in skozi še vedno 
edini stalni semafor v občini po-
tovali k nam, v mesto, se vam bo 
malo zavrtelo. Še eno možnost 
vam ponujamo, da enostavno 
zapeljete skozi krožišče in se, čez 
Rakek, vrnete nazaj, od koder ste 
prišli. Razširili smo ga še malo, 
takoj po otvoritvi, da bodo sko-
zenj lahko peljali tudi malo večji 
avtomobili, kakršne imate vi, mi 
pa očitno ne. Mi pa merimo po 
nas in po našem. Pa še orkanski 
veter je tako lepo položil železno 
tršco, da je kot smerokaz kazala v 
županov rojstni kraj. So mi rek-
li bratje Butalci, da se skulptura 
prilagaja naravi, saj tudi na jeze-
ru pozimi tršca leži… Prometnih 
zamaškov, za razliko od centra, 
tam že prej ni bilo in jih zato tudi po ureditvi ni. Čestitamo. 
Podrli so tudi Pocinovo hišo na drugi strani mesta. Čeprav 
se zdi, da bo karneval izpred bivšega Bresta zdaj lažje zavil na 
glavno cesto, pust ni bil razlog za ta poseg. Govoril sem že, da 
kjer Butalec udari, še trava ne raste in tako se zapirajo insti-
tucije, s katerimi so zrasle generacije Notranjcev. Zadruga, ki 
je zalagala predmestja in vasi, in »Selim«, ki je s svojimi ka-
vami prebujal in s sladoledom zalagal naše malo mejstu. Ža-
lostno. Ta kapitalizem nikomur ne prizanaša. Polne trgovine 
in parkirišča pred njimi sicer pričajo drugače, pa vseeno. Če 
se ozrem malo širše po mojih velikih Butalah, na planoto, 
vidim, da tam trgovin sploh nimajo več. Nov korak k samo-
oskrbi, očitno. Imajo pa turistično Volčje jezero, za razliko 

od centralnih Butal, kjer leži 
malo manj znano in obi-
skano – Cerkniško. Evrop-
ski denar smo dobili, da 
strugo vrnemo nazaj v 
prvotno stanje,  kakšnih 
100 let nazaj. Da potem 
lahko začnemo od za-
četka, tako kot v naši 
kulturi. Najboljši so 

vedno »tuji« kadri, naši 
so – kako naj rečem – Butal-

ski. Podnebje se spreminja, sne-
ga je vedno manj, vse več pa je raz-

ličnih katastrof. Naravnih in človeških. 
Čez Vrhjezero, v dolini, kjer so vsako leto vsaj en teden brez 
štroma, poleti tako organizirajo Plavajoči grad in domačine 
in turiste pripravljajo na vsakoletna deževna obdobja, ko je 
dolina praviloma pod vodo. Uradniki v Ljubljani pravijo, da 
denarja za čiščenje vodotokov ni, sami jih ne smemo čistiti 
in se ljudje tako raje pripravijo na poplave. Bi človek  mislil, 

da Butalci vodo poznamo, ko že stoletja živimo z njo. Pa 
ni tako. Same probleme imamo. Še največje s tisto iz pipe. 
Bomo že kako. V širših Butalah je letos odmeval resničnostni 
šou »D bigest luzer«, v katerem je spet zmagal lepi Borut. Ko 
so vse druge cirkuške kandidatke in obsojeni kandidati hitro 
 pridobivali, je on le počasi izgubljal in na koncu tesno slavil 
pred drugim komedijantom na lističu. Priznajmo, Borut nas 
je bolj nasmejal. Nasmejali smo se tudi, ko so naši govorili, 
da bodo sosedje slej ko prej morali spoštovati razsodbo iz 
Haaga. Madona! Saj jih vendar poznamo! Nas Mercator ni 
res ničesar naučil? Le kdo pri zdravi pameti bi pa spoštoval 
odločitev, s katero ti podtaknejo našega Joškota iz Dragonje? 
Pa zdravstvo? Danes se ne splača biti več bolan. Ja, do tega 
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so nas pripravili. Žena mi je zadnjič rekla, da bi se rada igra-
la zdravnike. Ves vesel sem skočil v posteljo, pa je zahteva-
la e-napotnico in me naročila čez pol leta. Še sreča, da ona 
skrbi za najina javna naročila, jaz bi sigurno vse preplačal. V 
bankah je še vedno več lukenj kot na našem jezeru poleti. Še 
sreča, da je vse odteklo. Voda je morala biti po vsem tem pra-
nju denarja že pošteno umazana. Morda bo odtekla tudi po 
 kakšnem tiru. A to nikogar ne zanima. Pri nas več ljudi pride 
gledat skoke v Planico kot jih gre na volitve. Pa čeprav so pla-
če in penzije nizke in če ste slučajno v razredu J, boste na-J. Še 
sreča, da imamo gasilce, ki v vsaki vasi skrbijo za varnost in 
veselice. So prostovoljni in zato zastonj. Ni čudno, da so tako 
uspešni. Po istem vzorcu v rodni mi Loški dolini uspešno 
cveti kulturno dogajanje na državni zemlji pri gradu. Doma-
čini zastonj organizirajo dogodke, država pa se tolče po prsih 
in sporoča: »Saj se vse da, če le nihče nič noče!« Pristave je z 
evropskim denarjem nekje do 3. faze uredila, zdaj pa ne ve 
kaj naj z njimi. Denarja za dokončanje ni, najemnikov, ki bi 
bili za to, kar ponujajo, pripravljeni plačati, pa tudi ne. Ja, 
Evropa pač misli, da se z 10 milijoni lahko uredi nekaj stavb. 
A ne pri nas. Imamo očitno predrago delovno silo. Pa še 
malice imamo, nesram neži leni! 
Kot razvajeni otroci so se zdaj 
raje kot dokončanja Pristav lo-
tili ureditve razvaline gozdarske 
šole, ki bo očitno nov spomenik 
vsesplošni neumnosti med nami. 
To, da smo se Butalci, kot rasni 
konji te žlahtne človeške lastnosti 
razselili po svetu, je povedal že 
naš stvarnik, Fran Milčinski, a 
da bomo vladali svetu, je sanjal 
le malokdo od nas. Dragi moji, 
te naše sanje so danes resničnost! 
Naš zet, orangutan v Beli hiši, 
dnevno polni različne satirične 
oddaje in članke, v katerih ga ci-
tirajo. Cel svet se tolče po kolenih 
in valja po tleh od smeha. Neka-
teri se smejijo tudi naši Melaniji, 
a mi nismo med njimi. Vemo, kako težko delo ima. Pa še 
sigurno sva kaj v žlahti, tja v kakšnem 21. kolenu, kot smo 
pri nas vsi. Morda bi lahko zdaj, v poplavi razkritij različnega 
nadlegovanja čez lužo, tudi naša prva dama spregovorila in 
povedala, zakaj je končala, kjer je. Mi že vemo, zakaj. Kaj-
ne? Z druge strani un iz Koreje, s frizuro in razmišljanjem 
iz leta ‘65, spušča rakete kot kak nadobuden član modelar-
skega krožka v osnovni šoli. Angleži bi radi ušli iz Evrope. 
Kam? Škoti nazaj v Evropo. Zamenjajte se, pa bo za vse prav. 
Katalonci bi radi samostojnost, a jim Španci celo s pendreki 
preprečujejo, da bi volili. Nas pa bi morali z istimi pendre-
ki siliti, da izrazimo svoje mnenje. Narobe svet. Še pedantni 
Nemci ne morejo več sestaviti koalicije. Jamajka jim ni bila 

po godu, vse bo po starem. Kaj sploh še ostane nam, avtoh-
tonim Butalcem, se sprašujem? Kako naj jaz z mojo praz-
no blagajno in tako malo sledilci na Tweeterju presenetim 
svet? Še sreča, da imamo tako dobre športnike. Vsaj oni nam 
pripravijo kakšno veselico in tako povečajo Slovenijo. Pa ne 
mislim na našega črnega Tončka, ki nam je pomagal skoči-
ti na evropski košarkarski vrh, ampak na dejstvo, da je bila 
Slovenija dan po zmagi tako velika, da so se ljudje v službe 
vozili kar z letali. Leto pred nami bo spet naporno. Kampanje 
se bodo vrstile in povprečno vsak tretji od nas se bo večkrat 
moral odpraviti na volišča. Upajmo, da nam bo ta peščica 
sodržavljanov izvolila boljše predstavnike, kot jih imamo. 
Slabših baje ni. Zato pri nas raje še vedno jaz držim žezlo 
v rokah, četudi je razbeljeno. Jaz prevzemam krivdo za vse. 
Zato, ko vladam jaz, nihče ne stavka! Edino policija, kar pa 
niti ni tako slabo, kajne? Predlagam, da za teden dni spet od-
ložimo svoje skrbi, pozabimo na vse, kar nam življenje redno 
meče pod noge in si nadenemo maske. Zavrtimo se, pojmo in 
se veselimo. Na Butalski veselici. Cel teden bo trajala. Začelo 
se bo na praznik, na debeli četrtek. Kulturno, z žaganjem. V 
petek bo končno spet v živo oddajala naša edina državna in 

objektivna televizija TV Čohovo, v soboto bo rajalo mlado 
in staro, v nedeljo pa… Ah, kaj bi govoril. Tako veselo bo, da 
bomo v torek še enkrat ponovili TV program in v sredo po-
kopali še našega ubogega pusta. Prava Butalska veselica to-
rej! Samo še Vi nam manjkate, pa bo vse tam kjer mora biti.  
V Mestu pravljic, v centru pustnih norčij, v Cerknici, pardon –  
v naših Butalah!

Naj bo veselo! Naj se vrti! Naj gori!

Župan BuTalsKi 
(brez omejitve trajanja mandata)

z lastno roko
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četrtek, 8. 2. 2018 Žaganje BabE

Slavnostna otvoritev pustnih 
prireditev in prevzem oblasti

ŽagAnJe 
BabE

Debeli četrtek, 8. 2. 2018, ob 16.00 
pred Kulturnim domom Cerknica

8. februar je dan, ko se spomnimo na našega največjega 
pesnika. Letos mineva 169 let od njegove smrti in za-
nimivo naključje je hotelo, da se prav na to (ne preveč 

okroglo) obletnico v Butalah žaga babo. Ne glede na to, kako 
čudno se to zdi, je žaganje babe pravzaprav dokaj kulturno 
početje – če ga primerjamo z ostalimi pustnimi šegami in na-
vadami, seveda. Tako ne more biti narobe, da se kdaj pripeti, 
da s pustovanjem začnemo kar na osrednji slovenski kulturni 
praznik. Nenazadnje je pustovanje kulturno početje, Župan 
Butalski pa zna biti zelo kulturen človek. 

Prevzemu oblasti Butalci rečemo »Žaganje 
babe«. Zakaj je temu tako, piše čisto spodaj 
nekje. Ta tekst je vsako leto enak, tako da 
ga lahko preberete, lahko pa ne. Še prej 
pa opis te svečane prireditve.

Kako se žaga babo?
1. V gozdu poiščemo leseno babo. Letos jih je veter podrl 

mnogo, tako da tu ne bo težav.
2. Župan Butalski opravi podroben pregled prej imenova-

ne babe.
3. Če je župan z babo zadovoljen, si jo vzame, nanjo napiše 

letnico in se doma vneto pripravlja na debeli četrtek, ko 
bo moral to babo prežagati.

4. Županovi podložniki pripravijo vse pripomočke za 
 žaganje. Torej žago.

5. Pripravijo še pripomočke, ki za žaganje niso potrebni,  
a so vseeno potrebni. Sem na primer spada cesarost z 
Dunaja, pa tudi pustni top, za katerega se govori, da je 
bil najden v Vurberku.

6. Na prireditev se povabi vse pomembne osebe in pustne 
maske, ne manjka niti glasba.

7. Seveda imajo pomembne osebe pripravljene svoje govo-
re. Eni so dolgi, Dule je kratek, a se ga ne sme prekinjat, 
ker to ni lepo.

8. Župan Butalski prežaga babo. Ob izdatni pomoči  župana 
Cerknice, predsednika pustnega društva in še kakšnega 
mimoidočega, ki se takrat znajde na odru. 

9. Ko se babo prežaga, se še oblast preda.
10. Butalski župnik blagoslovi vse zbrane in nezbrane.  

Pa s topom se strelja. Za zbranost.
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 is-

kanju kraja tega grozodejstva. Babe seveda nikjer ni-
so žagali, to je bila le potegavščina, ki je otročad odtegnila od 

doma, dišečega po ocvirkovki, krofih in pohanju. Dandanes otro-
kom 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 pusto-
vanja v Cerknici zdaj raje kot »farbamo« mulce prevzamemo 
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 ve-

selo rajamo! Butalci, coprnice, žabe, polhi in osta-
le maske veselo vzklikajo novemu Županu in 

dejstvu, da se je Cerknica spet za en 
teden spremenila v Butale.
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četrtek, 8. 2. 2018RaZStavA

Slavnostna otvoritev pustne razstave, 
ki bo v pustnem tednu na ogled 

v galeriji Krpan

Otvoritev 
raZStave

Maksimiljana
Rota

Četrtek, 8. 2. 2018, ob 17.00
pred galerijo Krpan

»Č e glava ne dejla, telu trpi«, 
je rad rekel Milan Rot. 
Mož z dolgo belo brado, 

črnim Krpanovim klobukom ali polhov-
ko in umazanimi rokami. Ja, kaj si človek 
zapomni. Milan je imel, vsaj okrog pusta, roke 
vedno umazane od barve, pene, olja … Vedno je 
bil sredi dela. Boste rekli: »Saj se ga spomnim, ko je večkrat 
sedel v kakšni veseli družbi in se na ves glas smejal!« Takrat, 
dragi moji, se je največ naredilo. Saj brez ideje, brez iskri-
ce, ki lahko nastane samo, če se krešejo mnenja, brez ugo-
dnih pogojev, ki jih lahko ustvari le gostilna – ogenj ne bo 

vzplamtel. In če ogenj ne gori, če glava ne dela – telo trpi. 
Stvari je treba vedno dobro in temeljito premisliti. Si jih v 
glavi  predstavljati, jih izvizualizirati, kot zdaj rečemo, jih sa-
njati. Potem jih je treba skicirati, preliti na papir. Spomnim 
se, da so se pred leti takratni upravniki znamenite jame tam 
čez Javornike odločili, da bi radi tudi oni svojo figuro veli-
kega zmaja, ki bi pozdravljal številne obiskovalce. Prišli so k 
nam, v Butale, saj je Milan enega, dva zmaja že naredil. Pa 
so spraševali, če lahko vidijo načrt. Milan je vzel prvi listek 
papirja, ki mu je prišel pod roko, izza ušesa vzel  svinčnik in 
v petih, morda šestih potezah izrisal stilizirano risbo rovo-
kopača. Začudeno so ga gledali, on pa se je le nasmehnil, za-
krilil z rokami, kot je znal le on in jim medtem, ko se je gladil 
po bradi, dejal: »Potem pa okrog tega narediš zmaja!«. Ja, na-

rediti je potrebno plan. In to isto je veljalo tudi za njegovo 
pot akademskega slikarja in prav ti načrti, te ideje, 

iskrice, portreti in sanje, ki se skrivajo v njego-
vi skicirki, bodo tokrat obogatile stene gale-

rije Krpan. Milan je del njene DNK, zato 
ni naključje, da se je Društvo notranjskih 
kulturnikov Krpan na ta način odločilo 
doprinesti k dogajanju v pustnem tednu. 
Če bi tako delala vsa naša društva, bi lah-
ko pust potegnili v poletje… No, pustimo 

to. Milan je tradicionalno otvoritev razsta-
ve ob pustu vedno rad obiskal. Ko smo se z 

iskricami v očeh za gledali, so se nam usta kar 
sama razlezla v nasmeh. Spet je tu! Spet je pust! 

Vesele praznike… Lepo je bilo. Čas gre naprej, Milana ni 
več z nami, a za njim ostaja velikanska dediščina. Dediščina 
Notranjske. Vse, kar je v življenju naredil, naslikal, naučil in 
zapel, ostaja del nas. Ostaja z nami in njegov duh se še vedno 
smeji med stenami galerije Krpan.

Pridite, morda ga boste srečali… 

Portreti in risbe iz skicirke
Spominski večer in odprtje razstave akademskega 

slikarja, Krpanovca, pustarja in prijatelja 
Maksimilijana Rota

Prireditev bo povezoval Miha Razdrih. Po notranjsko 
bo pela Ljoba Jenče in priložnostna pevska skupina 
ljudskih napevov Grlice. Za poezijo bo poskrbela 

gledališka igralka Marijana Brecelj.

  

V času 
pustnih prireditev

bo poleg razstave v Galeriji Krpan v soboto, 
10. 2. 2018, potekalo ličenje otrok in izdelovanje 
mask med 11.00 in 14.30 v organizaciji Društva 

notranjskih kulturnikov Krpan in  Večgeneracijskega 
družinskega centra Cerknica.

 Interesno združenje »PUSTNIH UPOKOJENCEV«, 
se bo na pustni torek ob 16.00 uri srečalo na vrtu 

Galerije Krpan na prvi mini pasji maškaradi.  
(gre za zametke prvega pasjega karnevala –  

po načelu najprej je bila kmečka ohcet  
in šele potem karneval.)

Razstava bo odprta 
do 22. februarja 2018, 
• vsak ponedeljek in petek 
 med 10.00 in 14.00 
• ter v torek, sredo in četrtek 
 med 14.00 in 18.00.

V času pustnega tedna 
bo razstava na ogled tudi 
• v soboto, 10. februarja, 
 od 11.00 do 15.00 
• ter v nedeljo, 11. februarja, 
 med 11.00 in 17.00.

Galerija 
Krpan
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Uradni butalski TV program, na katerem 
najdete vse, razen tistega, česar ne.

TV ČohOvO 
Pustni petek, 9. 2. 2018, ob 19:00 

v Kulturnem domu Cerknica

Že od nekdaj se je v Butalah pojavljala težnja po tem, 
da je treba povedat, kar je za povedat. Pa se je po-
vedalo na karnevalu, pa na pogrebu, a butalskega 

materiala se je vsako leto toliko nabralo, da je bilo treba en 
dan namenit prav temu, da se obdela vse, kar se je med po-
pustom in dopustom zgodilo. 

Tako je sprva zasedal Butalski deželni zbor (BUDEZ), pa je 
začelo od vsega sedenja butalske veljake boleti tam, kjer hrbet 
izgubi svoje spodobno ime. Ker je bila takrat moderna tele-
vizija, so Butalci raje ustanovili svoj TV kanal – TV  Čohovo. 
 Tako so malo manj sedeli, več pa stali, peli, sne-
mali, še vedno pa opravljali. TV kanal pa naj bi 
namreč dobil ime zaradi opravljive prebivalke 
Čohovega, majhne vasice v Vidovskih hribih. 
V Čohovem se je tako vedno opravljalo, pa se 
opravlja še zmeraj. S to razliko, da Butalci ni-
so preveč diskretni in opravljajo kar v javnosti.

Na TV Čohovem, sicer dramsko-butalski igri, se 
glavni akterji dotaknejo vsega, kar se je zgodilo, tis-
tega, kar se ni zgodilo, pa bi se moralo, tistega, kar se 

dogaja, in tistega, kar se bo dogajalo, razen, če se ne bo. 
Takšna turbo oddaja torej, na kateri pa ne smeta manjkati 
slavnostni županov govor in letna dezinformativna oddaja 
Butalnik. Vse skupaj je začinjeno z glasbo in resničnostni-
mi šovi, saj brez njih ni resnega TV programa. Ker je letos 
Butalska veselica, bo veselo tudi na TV Čohovo. In ker se 
pust začne na kulturni praznik, bo tudi TV Čohovo letos na 
kulturnem nivoju. Menda.

Kot se pri vsaki resni TV oddaji spodobi, tudi TV Čoho-
vo doživi 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 
petek ostali brez vstopnic, pa tudi tisti, 
ki v petek niso razumeli vseh šal in jih 
bodo morali slišati še enkrat. 
Govori se, da si predse-
dnik pustnega društva 
vsako leto že vnaprej 
kupi karti za oba dne-
va, da mu slučajno 
kaj ne uide.

TV ČohOvO

Tineta poznamo po njegovi vlogi 
Župana Butalskega na Žaganju babe 
in na predstavi TV Čohovo, pa tudi 
kot izvrstno primabalerino, ki zabava 
gledalce pustnih prireditev. 

Kako si prišel do teh velepomembnih funkcij?
Razdriha sem poznal (smeh). Moja prva vloga v TV Čohovo je bila 
»prevajalec za gluhoneme« – ob 30. obletnici Pustnega društva, to 
je bilo menda leta 2005. Takrat je v telovadnici potekalo zasedanje 
butalskega zbora. Iztok Razdrih me je prosil, naj bom prevajalec 
in naj bom ves čas na odru. Drugi so govorili, jaz pa sem moral 
s kretnjami kazati, kar so povedali. Ko sem slišal, da bom moral 
improvizirati, sem bil malo skeptičen, a mi je kar lepo uspelo. No, 
in ker sem bil tako dober prevajalec za gluhoneme, je prišlo do te-
ga, da me je Miha Razdrih potem uporabljal za točke, kjer je on 
govoril, jaz pa sem s svojim telesom interpretiral, kar je priletelo 

Intervju Tine Ferfila z njegovih ust. V glavnem sem bil tu v vlogi 
 Župana Butalskega.

Se že od nekdaj udeležuješ pustnih prire-
ditev? Katera ti je najbolj všeč?
Odkar sodelujem v TV Čohovo oziro-
ma v Butalski skupščini, mi je to glavni 
del pusta poleg karnevala. V karnevalu pa 

sem bil prvič leta 1998 kot pračlovek. To je 
bila sploh moja prva izkušnja s karnevalom, 

prva maska, v kateri sem sodeloval, tako da je 
bil to kar lep ognjeni krst.

Tudi »privat« si imel že kar nekaj zanimivih mask. Spomnimo 
se te kot Brinclja. Katera se ti bo še vtisnila v spomin?
Brincelj je tako ali tako najbolj odklopljena maska, kar sem jih 
imel. V njej sem se videl, sva se poklopila (smeh). Bil sem tudi No-
di, pa polž, ko sem imel doma narejeno hišico. Bili smo Jamajka 
bob team, takrat smo si prav tako sami naredili bob in se z njim 
preganjali po Butalah, pa ne smemo pozabiti na kocko. Ki je padla 
(smeh).
Bi nam dal še kakšen nasvet kot župan Butalski?
Uživajte, pa radi se imejte!

petek, 9. 2. 2018



Hči Mira Jenčka, prvega predsednika 
in enega od ustanoviteljev Pustnega 
društva Cerknica, tudi sama pa pustna 
navdušenka. 

Kako je bilo živeti v tako pustni družini? Kaj se je dogaja-
lo pri vas pred in med pustnim časom?
Mojega očeta od novega leta do pusta ni bilo skoraj nič doma, še 
takrat, ko je bil, pa je imel stalne sestanke v garaži, v kuhinji, pov-
sod. Spomnim se, da so bili to zlati časi pusta. On je imel dopust 
na Brestu, da se je lahko pripravil na karneval in vse spremljajoče 
prireditve. Mami je šivala na veliko. Kot otrok sem pomagala, me-
rila, bila navdušena. Bale blaga smo imeli po celem stanovanju. K 
nam so hodili tudi Cerkničani, prijatelji, vsi so želeli pustne maske, 
tudi privat, ne le za v karneval. V glavnem, ženske so šivale, pekle, 
moški pa sestankovali.

Intervju Tina Koščak
Ste bili tudi sami takšna pustna navdušenka 

kot oče?
Ja. Že od malega sem bila v karnevalu.
Po poklicu ste frizerka. Morda tudi to 
izvira iz kakega »maškaranja«?
Ne vem. Težko rečem. Je pa res, da sem 
vedno pomagala pri ličenju oziroma prip-

ravljanju mask za po cesti. Veliko mi po-
meni, da so maske lepe. Sedaj pa strižem.

Imate v frizerskem salonu kaj več dela v tem 
času?

Imamo kar, ja. Predvsem na pustno soboto dobimo stranke, ki se 
pridejo sfrizirat prav za pustovanja, takrat se največ ukvarjamo z 
raznimi lasnimi vložki in dodatki, barvanjem ... Tudi same se na-
šemimo, tam je center dogajanja, kjer si predajamo razne pustne 
kostume. Tudi moje delavke so namreč vse pustno navdušene, ta-
ko da imamo kar problem glede delovnega časa, saj v tistem času 
nihče noče preveč delat (smeh). Na pustno nedeljo pa zaklenemo 
salon, to je edini dan, ko je salon zaprt in mislim, da nam takrat pa 
res nihče ne zameri tega. 

sobota, 10. 2. 2018
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OtRoškA mašKarAda

OtRoškA
mašKarAda

Pustna sobota, 10. 2. 2018, 
od 15:00 do 18:00

Športna dvorana Cerknica

Tudi letos bodo v soboto na svoj račun prišli naši 
najmlajši. Tradicionalna otroška maškarada 
se bo odvijala 10. 2. 2018 v telovadnici pri OŠ 

Cerknica. Ker je letos vse v znamenju Butalske veselice, 
bomo  tokrat pripravili otroško veselico. 

Vse skupaj se bo začelo ob 15:00 z nagovorom Loj-
zeta Pustnega, ki ga lahko vidite na prav vseh priredi-
tvah v pustnem tednu. Za njim pa bodo na oder oziroma 

pred njega stopile cerkniške mažorete, poznane pod ime-
nom MACE, ki bodo poskrbele, da se veselica začne tako, 
kot se spodobi. Nato vas bodo zabavali člani Družinskega 
gledališ ča Kolenc. V Cerknico bodo prišli z gusarsko obar-
vanim nastopom, pri katerem ne bo manjkalo petja in ple-
sa. Ko se bomo poslovili od gusarjev, pa nas bo zabaval še 
Čarovnik in animator Grega. Njegov nastop bo prinesel na 
oder tudi nekaj čarovnije in obilico veselja in rajanja! Plesa, 
petja in drugih veseliških stvari bo na pretek. Z veseličko bo-

mo končali ob 18:00, saj najmlajši 
rabijo počitek, da naberejo no-

vih moči za veliki karneval :)Vstopnina:  
4 eur 

Otroci do 1 m višine 
imajo brezplačen vstop.

Ob nakupu vstopnice zraven 
prejmete tudi bon za krof ali sok. 

V telovadnici in pred njo bo 
možnost nakupa balonov, 

kokic, sladkih pen, 
pijače, itd.
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nedelja, 11. 2. 2018

Pustna nedelja, 
11. 2. 2018, 

točno okoli 12.32 
po ulicah Cerknice

Cerkniški pustni karneval je eden največjih in najza-
nimivejših v Sloveniji, v svetu in tudi širše. Slovi po 
svojih velikih figurah, ki predstavljajo biološke in 

mitološke prebivalce Cerknice in okolice. Vsako leto ima 
karneval drugačno ime in tematiko. Letos se na primer ime-
nuje »Butalska veselica«. 

Kot vsako leto se vam bodo  predstavile tradicionalne veli-
ke figure (merijo do 16 m v dolžino in do 4 m v višino), ki so 
jih Butalci povabili na svoj veseli dogodek. Pramati Uršula in 
njena potomka Liza, ščuka velikanka, pa Rego Vranjejamski, 

VeLiKi pUsTni KArnEval

največji žabon na svetu, povodni mož Jezerko, butalski jež, 
mogočni zmaj, Butalci, polhi in še in še. Po karnevalu vas 
čaka tudi zabava z glasbenimi gosti, letos bodo to Poskočni 
muzikantje in Šlajn. Pridružite se nam v pustni Cerknici ozi-
roma v Butalah.

Butalci so imeli nekaj pomislekov, zakaj bi sploh organi-
zirali veselico. Nekateri so bili za, drugi proti, na koncu pa 
so se odločili, da svoje razloge in pomisleke sistematično za-
pišejo in pretehtajo. Na koncu so prišli do tega, da veselica 
mora bit in da je razlogov za veselico vedno dovolj.

VeLiKi pUsTni KArnEval
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 9 Imamo enajst novih butalskih glav. Množimo se kot  
ošpice med necepljenimi. Juhu!

 9 Evropski prvaki smo. Juhej!
 9 Začetek pustovanja je državni praznik. Končno. Juhuhu!
 9 Imamo bitkojne. Pa bitkrave. Juh!
 9 Veselica se rima na pica in na potica. Juhuuu!
 9 Pust je. Torej mora biti tudi veselica. Juuuhu!
 9 Zimo bomo odgnali. Juhejahejahej!
 9 Za valentinovo bom lahko ženo peljal na romantično  

kopanje v Cerkniščico. Juuuuuhu!
 9 Medtem, ko sem gledal bigest luzerja, sem tudi sam  

v enem mesecu izgubil trideset dni. Juhuhuuuuu!
 9 Za veselico je vedno razlog. Načinov vriskanja  

mi je pa zmanjkalo.

ButaLsKa vEsElicA

Dolenja vas. Kmetija pri Farbarju. 
Domovanje Janeza Martinčiča in njegove družine. 
Prostrana kmetija s hlevom in veliko živali. Predvsem 
konjev. Dosti vsakodnevnega dela za vse. Pogosto se usta-
vijo pri njih obiskovalci in izletniki, tako da dela ne zmanjka. 

Pa vendar najdejo čas tudi za zabavo in veselje.
Janez sodi med notranjske pustne legende. Odkar pomni, so 

pustovali na vasi. Na mostu blizu gasilskega doma so organizirali 
pustni pogreb, ki je z leti prerasel v vaški običaj z vsem, kar sodi zra-
ven. Nočno bdenje ob krsti in številne vragolije, ki so jih začinili z 
manjšimi neumnostmi, ko so po vasi malo premešali in zamenjali 
razna kmečka orodja po raznih dvoriščih. Žalostno, a pomembno 
opravljeni so hodili po vasi gor in dol, ne preveč tiho, na jezo ali ve-
selje sovaščanov. Tudi dandanes počnejo isto, le dan kasneje kot v 
Cerknici. Tradicija pač ne zamre.

Janez in njegova družina so pustarji. Vsako leto se udeležijo pust-
nih prireditev v Cerknici, saj prav on in njegovi sinovi s konji preva-
žajo velike figure, kočije, zapravljivčke in kar je potrebno. Pripeljejo 

tudi vola, krave, osla in ponija. Vsi obisko-
valci pustnih prireditev v Cerknici se ve-
selijo srečanja z živalmi, ne vedo pa, kako 
velika odgovornost je to za Janeza in njego-
ve, saj je treba živali prijazno in varno vodi-

ti skozi vso množico obiskovalcev ob velikem 
ropotu. Janez se tega zaveda.

Ko se ozre nazaj, se spomni pokojnega Maksa Tur-
šiča, dolgoletnega starešine karnevala, pa Ivana Švelca, 

Danijela Okorna in drugih. Ko je Milan Rot naredil prvo veliko fi-
guro, so preprosto obnemeli. Z Uršulo so potovali na Ptuj in dobili 
prvo nagrado. Bili so ponosni. To so bili nepozabni časi. In kako so 
pustovali v gostišču v Mercatorjevi stavbi. Veliko generacij ima lepe, 
prelepe spomine na tista pustovanja.

Njegova družina je bila vedno zavezana pustu in pustovanju. Ne 
razume, zakaj nekateri govorijo, da je vsako leto isto. A ne razume-
jo, da je to tradicija. Žena Danijela, doma iz Hruškarjev, podpira vse 
tri vogale pri hiši, trije sinovi Janez, Tomaž, Marko in hčerka Brigita 
pa vedno priskočijo na pomoč. Tudi letos bo Janez s sinom vozil na 
karnevalu, sin Marko pa bo najmlajši vodja karnevala v Cerknici. 
Tradicija, dolga več kot štirideset let, se nadaljuje.

Janez Martinčič
Farbar
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Razlogi ZA veselico

 8 Vojne so po svetu, pa se ni primerno veselit.
 8 Veselice veliko stanejo, denar bi se dalo porabiti 

za kaj pametnejšega, na primer za železnico  
do Cerknice.

 8 Sapa piha.
 8 Sodniki ne piskajo pošteno.
 8 Žena bo jezna.

Razlogi PROTI veselici



nastopajočinastopajoči

VSTOPNINA

Eden izmed vidnejših članov tehnične 
ekipe je David Petkovič – Petko.

David, kakšna je tvoja vloga pri pustovanju?
Sem del tehnične ekipe, ki skrbi, da so figure v brezhibnem sta-
nju. Skrbimo, da vse funkcionira, da deluje, da ni poškodovano, 
da je mobilno, pa še lepo povrhu. V nedeljo na Brestu potekajo še 
 zadnji popravki. Zmaja se na primer obvezno ureja v nedeljo zjutraj, 
ker se ga šele pred karnevalom do konca sestavi.
Koliko časa vam to vzame?
Recimo dva meseca vse skupaj, vsak dan po c.c.a. štiri ure, seveda pa 
je odvisno od stanja figur, včasih je kakšna potrebna popolne pre-
nove. Če ni dežja ali snega, je delo precej lažje. Figure so stare 30 let 
in več, kar se kar pozna. Recimo zadnjič smo videli, da je guma na 
vozu, na katerem se pelje Jezerko, stara 37 let.

Intervju David Petkovič Koliko članov šteje tehnična ekipa?
Trenutno štiri stalne, to smo jaz, Šivec 

Simon, Janja Levar in Anže Primožič, 
potlej se pa po potrebi pridružijo še 
drugi in nam pomagajo. 
Kako si se pa »včlanil« v ekipo?
Jaz sem se pridružil, ko je prijatelj 

Šule (Simon Šivec) prevzel funkcijo 
za velike figure, mislim, da pred šesti-

mi leti, vem pa ne čisto točno. Takrat, ko 
smo selili v hangar. Simon je nabral ekipo in 

me povabil zraven. Je pa to kar pestro delo. Rokodelec moraš bit, vse 
moraš znat. Pisat, risat, barvat, švasat, malo moraš biti mehanika, v 
končni fazi pa še umetnik. 
Kakšna zanimiva zgodba?
Enkrat se je zgodilo, da se je karneval že začel, in ko bi morala na 
traso kreniti rdečeperka, smo ugotovili, da je na drevaku, ki ga per-
ka vleče za sabo, prazna guma. Ni bilo druge kot domov, snet gumo 
s karjole, namontirat in smo na hitro rešili situacijo.
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nedelja, 11. 2. 2018 VeLiKi pUsTni KArnEval

Za lačne in žejne bodo skrbeli poleg domačih 
gostincev še ponudniki na stojnicah:
Momčilo Perić, Eurogurman, Kavarna na Tržn'c, Hot-horse, 
Kulinarična hiša Somrak, Dulmi, DE Group, Prebil Matjaž, 
Drinkbus – Marko Gašparin s. p. 

Avtoprevoznike, prebivalce in obiskovalce, 
ki vozijo skozi Cerknico, obveščamo, da  
bo v času pustnih prireditev promet moten.
• V nedeljo, 11. 2. 2018, bo zaradi 

karnevala od 9.30 do 18.00 popolna cestna 
zapora Ceste 4. maja. Obvoz za osebna vozila bo 
urejen po Notranjski cesti in Cesti pod Slivnico.

• V sredo, 14. 2. 2018, 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, 4. 2. 2018, od 20.00 do četrtka, 15. 2. 2018,  
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, 14. 2. 2018, v času od 16.00 do 17.00. Obvoz za 
osebna vozila bo po Notranjski cesti in Cesti na Slivnico.

Organizacijski odbor PUST 2018.

Cestne zapore
Informacije

TIC Cerknica
Tabor 42
1380 Cerknica

Tel.: 01 709 36 36
Na dan karnevala 
bo TIC odprt med 
9. in 14. uro.
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Davor pri pustu 
skrbi za logistiko, 
promet, varnost in vse 
spremljevalne aktivnosti,  
ki marsikaterim očem ostanejo skrite. 

Vaša vloga pri pustu?
Skrbim za zapore, promet, varnost, logistiko, kar se tiče prometa, 
skratka, vse tiste stvari, ki jih obiskovalci karnevala ne vidijo, brez 
njih pa vse skupaj ne bi uspelo.
Kaj vas je pravzaprav pripeljalo k Pustnemu društvu?
Hja, tako kot marsikoga je tudi mene k pustnemu društvu spravil 
Miro Jenček. »Ti delaš varstvo pri delu in požarno varnost. Točno 
to boš delal še pri pustu,« mi je rekel. Pa čeprav dejansko moje si-
ceršnje delo in delo pri pustu nimata skoraj nobene povezave.
Se je bilo težko pridružiti? Je bil to izziv?
Začetek je bil težak, saj je bilo delo zelo obsežno. Sčasoma se pa 
navadiš, kaj je treba narediti, določene stvari so že lepo vpeljane.
Kakšen varnostni zalogaj je pustni karneval v Cerknici? 
Treba je urediti zavarovanje prireditve, varovanje udeležencev, v 
bistvu je ključno, da pridejo ljudje čim prej varno na prizorišče, 
torej, da je urejeno parkirišče in prevoz do karnevalske trase. Da 
se na prireditvi varno počutijo in da vse poteka brez vsakih težav. 
Predvsem je potrebno tudi veliko potrpljenja lokalnega prebival-
stva, za kar se jim je treba še posebej zahvaliti. Pri vsem skupaj 
sodeluje množica ljudi: rediteljska služba, gasilci, brez njih ne gre. 
Karneval brez vseh teh sprem ljevalnih zadev, na katere malokdo 
pomisli, po današnjih standardih ne bi mogel biti izveden.
Ste sicer že od nekdaj pustovali? Kakšni so kaj spomini na pust 
iz mlajših let?
Nekaj let sem bil v butalski policiji, v svojih mladostniških letih.  
V bistvu sem po činu napredoval – od policaja zdaj do koordina-
torja varnosti, prometa in logistike (smeh).

Intervju
Davor 
Intihar

SPONZORJI IN DONATORJI PUSTA, 
HVALIMO JIH NA VSA USTA!
1. ABAKOS Cerknica
2. ADRIATIC-SLOVENICA Postojna
3. AKUSTIKA PIRMAN Turjak
4. AVTOSTIL Rakek
5. AVTOTEHNA VIS IN URBAS Rakek
6. B BAR Cerknica
7. COMTRON Maribor
8. CVETLIČARNA URŠA Cerknica
9. DBTISK Cerknica
10. DEBELI BAR Cerknica
11. DS SMITH PACKAGING Rakek 
12. EBM PAPST SLOVENIJA Podskrajnik
13. ECLIPSE PRINT Podskrajnik
14. EDINA V MESTU Stari trg pri Ložu
15. EKOKNAP Cerknica
16. ELGOLINE Podskrajnik
17. ELGO-NOVA Podskrajnik
18. EUROPLAKAT Ljubljana
19. FRECE FGP Dolenje Jezero 
20. FRIZERSTVO TINA Cerknica
21. GOSTILNA GLAŽ'K Cerknica
22. GOSTILNA IN PIZZERIJA FURMAN Rakek
23. GOSTILNA IN PIZZERIJA PRI STANI Žerovnica
24. GOSTILNA PAV Rakek
25. HAMEX Vrhnika
26. INSE PLUS Podskrajnik
27. INTINET Cerknica
28. JERA MIX Begunje pri Cerknici
29. K8 DIZAJN Cerknica
30. KIVI BAR Cerknica
31. KOMUNALA Cerknica
32. KONTRABANTAR Dolenja vas
33. KORIDA Cerknica
34. LENTUS Cerknica
35. MADEKAS Cerknica
36. MAROLT BETON Vrhnika
37. MEGADOM Podskrajnik
38. MINERALKA Cerknica
39. MOST RAKEK Podskrajnik
40. NAŠA NOTRANJSKA Cerknica
41. NOTRANJSKI REGIJSKI PARK Cerknica
42. NOTRANJSKI ŠTUDENTSKI KLUB Cerknica
43. NOTRANJSKO PRIMORSKE NOVICE Cerknica
44. OBČINA BLOKE
45. OBČINA CERKNICA
46. ODVETNIK ANDREJ KAVČIČ Ljubljana
47. ODVETNIŠKA PISARNA, RAZDRIH,  VIDIC, BUBNIČ Ljubljana
48. PIVOVARNA LAŠKO Ljubljana
49. PREVOZI OGRINC Grahovo
50. PROZVOK Notranje Gorice
51. RADIO 1 Ljubljana
52. RADIO 94 Postojna
53. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Cerknica
54. SMG Cerknica
55. STUDIO ABAKOS Cerknica
56. ŠIVILJSKI STUDIO PETRA Dolenje Jezero
57. ŠTIGRAD Grahovo
58. TOM-MET Podskrajnik
59. TUR SERVIS Cerknica
60. TV ORON Stari trg pri Ložu
61. VALVASORJEV HRAM Cerknica

HVALA!

ORGANIZACIJSKI ODBOR PUST 2018

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
TURŠIČ EVA Vstopnina
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  Koordinator med področji, gostujoče skupine
RIS ROMAN  Vodja pokopa
ŽNIDARŠIČ JAKA  Prostor in glasbene skupine
ČERVEK ALJAŽ  Stiki z mediji, komentatorji
PETRIČ MARTIN  Celostna podoba
KRANJC MARKO  Predstavnik občine
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SMUČIŠČE

ZA
BOGATUNE

ATENINO
SVETIŠČE

KOL ZA
BILJARD

KANON
ŽIDOVSKA

ČRKA,
LAHKO

TUDI KUF
NAVODILO,

KA GA 
DOBIŠ OD
VIŠJEGA
ORGANA

LOPOVSKA
ZAMISEL

V REN
SE ZLIJE

V NEMČIJI

PARCELA

FAŠIST

TA PA
RES DIŠI

SREČANJE
Z LJUBICO

METULJ
Z OČESCI
NA KRILIH

MINI
RKELJ

STANKO
RITOZNOJ

ANGLEŽI JIH
GLEDAJO

PREK VODE
SVINJSKI

ZOB

ZA PUSTA
JE

NAROČENO
SONČNO

TRIKOTNA
STVAR ZA

BRENKANJE
ENOTA EL.
UPORNOSTI

ZATE JE
SKUPAJ
ZMETAL

TALE
BUTNKRIŽ

JODLAR
ŠTEF, 
KI UPA
LETATI

NA DILCAH
TAKA JE
NOČ, ČE 

GREŠ HUDO
POZNO

V MIŽULE

ČEH
ANTONIN,

KI JE
ZELO RAD
SKLADAL

VODNI
TE LEPO
UŠČIPNE

V PRSNEM
SO REBRCA

PACIFIK
JE MENDA
NAJVEČJI

NAŠA
ŽGOLEČA
MAJDA

ODBOJKARI-
CA MLAKAR

TIČKA
NJORKA
PODOBA

GOLE
BABNICE

VINKO
REBULA

ZELO
OKROGLA

CIFRA

ČE GA
DOBIŠ OD
SRŠENA

JE AUUUUČ

BI ALI
NE BI?

VIKTOR
GRBAVEC

MULATKA
RIBEZA IN
KOSMULJE

RUDI
INHALATOR

ATAVISTOM
DELA

PROBLEME

NA BARKI
JE REŠIL

ŠTOS
Z JAJCEM

PROSTOR
ZA PRETEP

V
ROKAVICAH

MERMOLJA,
KI ZNA 
CELO

RIMATI

PREBRISAN
KO BUTALCI

ENOTSKI
VEKTOR V

MATEMATIKI
(TA NI ZA
BUTALCE)

Butn KRiŽ 2018
Rešitve pošljite na dopisnicah do 25. 2. 2018 na naslov:
Pustno društvo Cerknica, Tabor 1, 1380 Cerknica.
Med pravilnimi rešitvami nagradne križanke bomo  
izžrebali 3 nagrade: 
1.  Nagrada:  NEDELJSKO KOSILO  

 pri GLAŽ'KU v Cerknici, za 1 osebo
2.  Nagrada: PIZZA in PIJAČA 
  v gostilni PAV na Rakeku, za 1 osebo
3.  Nagrada PIZZA in PIJAČA 
  v gostilni FURMAN na Rakeku, za 1 osebo
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Župan Cerknice Marko Rupar je že nekaj 
let vpet v organizacijo pustnih prireditev 
kot predsednik organizacijskega odbora. 
Na občini Cerknica prepoznavajo pomen 
tega »butalskega praznika«, kar je tudi 
prvi pogoj, da se karneval vsako leto zapelje 
oziroma sprehodi skozi Cerknico.

Kakšna je vloga občine pri izpeljavi pustnih prireditev?  Na  
kakšen način jih podpira?
Občina Cerknica se zaveda pomembnosti pustnih prireditev, ki 
kot najpomembnejše prireditve v občini, tako iz kulturnega kot iz 
turističnega vidika, vsako leto privabijo večtisočglavo množico od 
blizu in daleč. Občina je s svojo podporo eden ključnih financer-
jev prireditev.
Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da izdatno podprete cerkniško 
pustovanje? 
Občina Cerknica že dolga leta sofinancira pustne prireditve, ve-
lik del finančnih sredstev za izvedbo prireditev pa društvo pri-
dobi z iskanjem sponzorjev in donatorjev. Glede na vsesplošno 

Intervju Marko Rupar gospodarsko krizo je sponzorskih sredstev 
vse manj in občina se je tako odločila, 

da poveča sofinancerska sredstva ter 
tako omogoči izvajanje tradicionalnih 
prireditev, ki so se usedle v srca sle-
hernega domačina.

Ste tudi predsednik organizacijskega 
odbora pustovanja. Kaj je botrovalo 

tej odločitvi?
Člani organizacijskega odbora so bili že moji 

predhodniki, zato članstvo sploh ni bilo vprašanje 
in ponosno nadaljujem s tradicijo.
Je težko izpustiti oblast iz rok in jo posoditi Županu Butalskemu?
Spustiti oblast iz rok seveda ni lahko. Vendar pa je dejstvo, da Žu-
pan Butalski najbolj pozna zadeve in strogi butalski režim in je zato 
edini in najbolj primeren za vladanje v tem času. Vem, da gre oblast 
v dobre roke ter da bo nepokvarjena in malo rabljena vrnjena nazaj.

Pustovanje je dogodek, ki je globoko vpet v življenje Cerkniča-
nov. Ko gledam koga od zaposlenih, vidim, da še bolj, kot se mi 
je sprva zdelo (smeh). Vidiš pa tudi drugo plat pustovanja, koliko 
je tu pravzaprav enih priprav, dela, spremljevalnih aktivnosti ... 
Kot obiskovalcu ti je viden predvsem tisti zabavni del in o vsem 
zakulisju niti ne razmišljaš toliko.
Na kakšen način k pustovanju prispeva Notranjski park? Kje vidi-
te povezavo med parkom in pustom v Cerknici?
Cerkniško pustovanje, pustni liki, posredno izvirajo prav iz iz-
jemnih naravnih danosti, ki jih ponuja to okolje. Kraški pojavi, 
ki si jih ljudje niso znali razložiti, so burili duhove in navdihnili 
mnogo zgodb, cerkniški pustarji pa so iz teh zgodb črpali nav-
dih za svoje ustvarjanje. Tako so nastali Uršula, Jezerko, zmaj ... 
Zato mislim, da sta park in pustovanje kot največja prireditev v 
Cerknici in okolici neločljivo povezana. Park je vpet v organizaci-
jo pustovanja na ta način, da zagotavlja prostore za sestanke, de-
lavci na TICu so v času pred pustom tudi že od nekdaj vpeti v or-
ganizacijo prireditev, administrativne stvari, programsko delo ...  
Tudi kulturni dom je v pustnem času prvenstveno namenjen 
pustnim prireditvam. Zavedamo se, da je park več kot le nara-
va. Park so tudi ljudje, ki tu živijo, njihova tradicija, dogodki, in 
ko pridemo do Notranjskega parka, Cerknice, mimo pustovanja 
enostavno ne moremo.

Intervju
Matevž
Podjed

Matevž Podjed je,  
pa čeprav je Logatčan, 
cerkniški pustni karneval 
tudi prej že kdaj videl. Sedanji 
direktor Notranjskega parka je bil namreč 
tisti, ki je bil med svojo kariero na javni 
televiziji med drugim zadolžen tudi  
za pustna javljanja iz Cerknice.

Kako in kdaj ste se seznanili s cerkniškim pustovanjem?
S Cerkniškim pustovanjem sem se podrobneje spoznal prek svo-
jega novinarskega dela. Prispevki iz pustne Cerknice so bili ved-
no nekaj posebnega. Bolj kot smo tuhtali, na kakšen način naj 
pripravimo prispevek, bolj smo padali pod vpliv tega veselega, 
prešernega, butalskega ozračja. In tako na koncu prišli do tega, 
da bo najboljše za iztočnico vzeti kakšno izjavo v smislu: »Smejh 
je pu zdravja. Ostalu so pa jabuka«. Sodelavci v Ljubljani niso 
vedno razumeli takšnih nekonvencionalnih poročanj, dokler ni-
so tudi sami obiskali karnevala. Takrat pa takšna stvar postane 
popolnoma razumljiva.
Kako na ta največji butalski praznik gledate sedaj, ko ste v 
Cerknici tudi zaposleni?

intervju



Pri 'Markcovih' je sodelovanje  
pri pustu že kar družinska obveza. Vid skrbi 
za otroško maškarado,  Andrej za reklamo, 
Bor pa je avtor letošnjega simbola karnevala 
in butalskih filmčkov, ki jih zadnja leta lahko 
gledate na spletu. 

Bor, kako si začel z delom pri Pustnem društvu?
Ne spomnim se prvih začetkov. Rad kaj narišem, to je to. Sem pa 
eden tistih, ki raje skačejo pred odrom s fotoaparatom v roki kot 
pa na odru. Začelo se je sicer z oblikovanjem tabel za TV Čohovo, 
karneval in pustni pogreb, že od nekdaj pa so mi bile všeč te pust-
ne značke. Od nekdaj sem si želel sodelovati pri oblikovanju le teh, 
zdaj pa sem jo naredil... Pa žal nisem preveč zadovoljen, mislim, da 
bi bila lahko boljša...

Intervju Bor Šparemblek Kako pa je kaj povezano tvoje de-
lo pri pustu tvojim študijem 

 oziroma siceršnjim delom? Po-
vezava, podobnosti, razlike?
Drugače na Akademiji za li-
kovno umetnost študiram 
slikarstvo, tako da je študij 
kar povezan z mojim delom 

pri pustovanju. Podobnosti in 
razlike. Ja, pri pustnih risbah ni-

mam nič korektur, popravljanja raz-
merij in tako naprej. Ni pravil in imam 

čisto proste roke, kar mi je všeč. So pa vseeno neke osnove, standar-
di, ki so jih zastavili Mišo, Martin, in teh osnov se skušam držati, 
torej še vedno ne morem čisto po svoje.
Snemaš pa tudi ‘butalske’ filmčke, ki se vrtijo po spletu?
Že prej sem imel izkušnje, ko sva z Janom Štefančičem začela delati 
videospote za lokalne glasbene izvajalce. To so videli tudi v pust-
nem društvu in me povabili k sodelovanju.
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Najstarejša premikajoča pustna 
ulična predstava na Slovenskem  

z ognjeno-mokrim koncem

PoKop 
pUstA

Pepelnična sreda, 14. 2. 2018, ob 16.00 
od Žajfn'ce do mostu čez Cerkniščico

Vsaka še tako dobra stvar se mora enkrat končati. Kaj 
šele pust. Letos se bo kulturno začel, ljubezen pa ga 
bo pokopala. Če je začetek letošnjega pustovanja 

nekaj posebnega, saj je državni praznik, mora biti nekaj 
posebnega tudi njegov zaključek. Za tiste, ki ste v zvezah, 
je letošnji Valentinov pokop pusta izvrstna priložnost, da 

svojo drago/dragega peljete na romantičen zmenek, ki bo 
vključeval brezskrbno namakanje v žuborečem potočku. 
Najbrž je odveč omeniti, da boste ob tem pozabili na svoje 
vsakdanje skrbi (saj boste imeli več opravka s skrbmi, ki za 
večino niso tako vsakdanje). Za samske pa je čas žalova-
nja za preminulim pustom izvrstna priložnost, da ponudite 
oporo drugim žalujočim in kdo ve, morda ta opora preras-
te v kaj več.

Pa da ne bomo le o Valentinu. Najbrž že veste, da je pustni 
pogreb najstarejša pustna prireditev v Cerknici. Baje so od 
pamtiveka kurili pusta na mostu. Menjali so se pusti, ljud-
je, mostovi in države, a tradicija ostaja. Letošnje leto bomo 
Pusta na zadnjo pot ponovno pospremili izpred Pustne hale. 
Vežica se je v letu 2013 po dolgem času spet vrnila na sam 
začetek – k Žajfnici. Posmrtni ostanki bodo od tam potovali 
do mesta, kjer Cesta 4. maja čez Cerkniščico gre.

Sledi seveda kurjenje in utopitev, da se iz ubogega Pusta 
iztisne še tisto malo življenja, ki bi v njem utegnilo osta-
ti. Njegovi posmrtni ostanki bodo odplavali vse do Črnega 
morja.

Pogreb pusta v Cerknico spet vrne »posvetno« oblast, saj 
se ji Župan Butalski v silni žalosti odreče. Ogenj, ki so ga 
na debeli četrtek coprnice prinesle iz Slivnice, pa pogoltne 
vse, kar je ostalo od teden dni dolgega norenja.

OsmRtnicE
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Ne odhajaj še Belinda
prezgodaj je še.

Ne toči solz obupa,
premlada si še…

(M. Smode)

K stvarniku je po večno plačilo odšel naš pust

Dr. Igor Krpan
dolgoletni zadružnik, sindikalist in amaterski posojilodajalec

Do pogreba bo počival v zasebni bolnišnici.  
Truplo pokojnika bo negibno ležalo v Žajfnci,  

v nedokončanem pustnem muzeju, v dokončani vežici od pustnega 
torka zvečer do pogreba, ki se bo začel brez zamude, točno ob štirih 

popoldne.Zmatrani, priložnostno namaškarani in do jeter užaloščeni 
svojci, prijatelji in bežni znanci te bomo spremili na zadnjo pot. 

Pogostitve ne bo, zato namesto rož in sveč raje darujte  
užitno hrano in pijačo.

Društvo Ohranimo Pocinovo bajto, sindikat zadružnih delavcev, 
Klub proti padavici v krožišču in Športno društvo Demenca

Pomlad na tvojem grobu
pa poje in cveti,

kot bi bilo vseeno,
če si al' pa te ni…
(S. Makarović)

Svojci sporočamo, da je v stvarnikovem naročju  
za vedno zaspal naš

Igor Krpan
nedolžen, dokler mu ni dokazano drugače

tradicionalno bo ležal v Žalni sobi pustne hale v Žajfnci
od pustnega torka, 13.2. 2018, do pogreba,

ki bo na zaljubljeno pepelnično sredo, 14.2. 2018.
Pogrebna povorka bo proti mostu krenila točno ob 16.00  

in se bo počasi, s krajšimi postanki, prebila do mesta sežiga.

P. S: Presenečenje letošnje najstarejše tradicionalne 
premikajoče pustne ulične predstave z ognjeno-mokrim 

koncem na Slovenskem je, da bo Princ pogreba Ajva.

Pustno društvo Cerknica in vaščani Rakeka

PoKop pUstA

OsmRtnicE

BUTALSKA VESELICA 2018

Časopis vedrih ljudi
Letnik XVIII, številka 17, februar 2018, 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
FOTO:  Arhiv Pustnega društva
 Šparemblek Bor
 Vidrih Zoran
 Leban Valter
OBLIKOVANJE:  Sandra Pohole, s. p., K8 dizajn
TISK:  Studio Abakos d. o. o.

več na
www.pust.si



Debeli četrtek
8. 2. 2018

ob 16.00 | pred kulturnim domom v Cerknici
Žaganje babe
Slavnostna otvoritev pustnih prireditev, 
prevzem oblasti, otvoritev pustne razstave.

ob 17.00 | pred galerijo Krpan
Otvoritev razstave
Otvoritev pustne razstave, ki bo v pustnem 
tednu na ogled v galeriji Krpan.

Pustni petek
9. 2. 2018

ob 19.00 | Kulturni dom Cerknica
TV Čohovo
Uradni butalski TV program, na katerem 
najdete vse, razen tistega, česar ne. 
Predstava ni primerna za otroke.
Vstopnina: v predprodaji 5 eur, na dan predstave 7 eur

ob 21.00 | šotor pri Žajfn’ci v Cerknici
Pustna zabava  Organizator: Cimermančič 
                                                                                                  Rok Stanka, s. p.

Pustna sobota
10. 2. 2018

ob 15.00 |Športna dvorana Cerknica
Otroška maškarada
Največja otroška maškarada s coprnicami, Butalci in 
drugimi gosti. Zabavali vas bodo Družinsko gledališče 
Kolenc, animator in pevec Grega, cerkniške mažorete, 
Butalci in Lojze P.
Vstopnina: 4 eur, otroci do 1 m višine brezplačno

ob 21.00 | šotor pri Žajfn’ci v Cerknici
Pustna zabava  Organizator: Cimermančič 
                                                                                                  Rok Stanka, s. p.

Pustna nedelja
11. 2. 2018

točno okoli 12.32 |po ulicah Cerknice
BUTALSKA VESELICA, veliki pustni karneval
Veliki tradicionalni pustni karneval z vsemi priljubljenimi liki, 
velikimi figurami in gostujočimi maskami. Po karnevalu sledi 
rajanje v središču Butal. 

Pustni ponedeljek
12. 2. 2018

ob 19.00 |Kulturni dom Cerknica
Circus Fantasticus
Ogled večkrat nagrajenega filma Janeza Burgerja. Vstopnina: 3 eur

ob 19.00 |Kulturni dom Cerknica
TV Čohovo, ponovitev
Ponovitev uradnega butalskega TV programa. Predstava ni primerna za otroke.
Vstopnina: v predprodaji 4 eur, na dan predstave 6 eur

Pustni torek
13. 2. 2018

ob 16.00 |od Žajfn’ce do mostu čez Cerkniščico
Pokop Pusta
Najstarejša premikajoča pustna ulična predstava 
na Slovenskem z ognjeno-mokrim koncem.

Pepelnična sreda
14. 2. 2018

NEDELJA, 11. februar 2018
točno okoli 12.32

Glasbeni gostje:
Šlajn

Glasbeni gostje:Petkova pumpa in DJ Johnny, Ines Erbus in Kingston

Glasbeni gostje:San Di Ego, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe

Za glasbo po karnevalu bodo poskrbeli: Poskočni muzikanti in  Šlajn (glasbena skupina, ne ribe)

več na
www.pust.si


