
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 prihaja Butalska 
veselica. 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  7 EUR,
otroci do višine 130 cm in invalidi  
na vozičku brezplačno.
Prosimo vas, pripravite drobiž.

Vodnik po 
karnevalu
Cerknica, nedelja, 
11. februar 2018

SPONZORJI IN DONATORJI PUSTA, 
HVALIMO JIH NA VSA USTA!

HVALA!
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Informacije

TIC Cerknica
Tabor 42
1380 Cerknica

Tel.: 01 709 36 36
Na dan karnevala 
bo TIC odprt med 
9. in 14. uro.

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.

Organizacijski odbor PUST 2018.

Cestne zapore

Veliki tradicionalni pustni karneval

Nedelja, 11. februarja 2018, 
s pričetkom točno okoli 12:32, 
po ulicah pustne Cerknice

Eni pravijo pica, drugi pa potica. 
A prav za vse je tu Butalska veselica!

Pa se ljudje sprašujejo: »Zakaj vendar veselica? 
Saj se nimamo česa veseliti. Situacija je vsak dan slabša. 
Vojne, naravne nesreče, služb ni, denarja tudi ne, pa še sapa piha.«

»Ja, pa ja de,« si mislijo Butalci. Izgovorov za veselje je vedno dovolj! Pomlad se 
približuje. Zimo bomo odgnali, še vsako leto smo jo. Pust se začne na praznik –  
ne samo na butalski, ampak kar na državni. Konča se pa na dan zaljubljencev, tako 
da nam bo še takrat toplo pri srcu. Če ni denarja, so pa bitkojni. Če ni bitkojnov,  
so pa bitkrave. Kdor nima nič od tega, ima pa vsaj reference, tudi to je ena zanimiva 
kriptovaluta. Zdravi smo, eni bolj, drugi manj. Butalcev je vsako leto več, množimo 
se kot teorije zarot na internetu. In nenazadnje – še vedno smo evropski prvaki.

Je to čas za veselico? Ja, ne vem, kdaj, če ne zdaj!

Na karnevalu se vam bodo znova predstavile tradicionalne velike figure na čelu 
s pramaterjo Uršulo, njeno potomko Lizo, pa ščuko velikanko. Tu bo tudi Rego 
Vranjejamski, največji žabon na svetu, povodni mož Jezerko, butalski jež,  
mogočni zmaj, Butalci, polhi in še in še. Pridružite se jim v pustni Cerknici  
oziroma Butalah. Naj bo veselo!

Po karnevalu pa ne pozabite na zabavo z glasbenimi gosti na osrednjem  
butalskem odru. Letos bodo tam nastopili Poskočni muzikanti in Šlajn!

Izdalo Pustno društvo Cerknica, Tabor 1, Cerknica, naklada: 1500 kosov, februar 2018

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. 

Za lačne in žejne

Vesele pustne praznike vam želi 

www.pust.si
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