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... to so dnevi, ki prihajajo in izginjajo v noč ...

Leto je okoli. Spet je čas za novega vladarja. S tem ne mislim 
na predčasne volitve, ampak na to, da bom na svoje rame 
spet, za en cel teden, prevzel vso težo oblasti. Bliža se 

namreč peti letni čas – pust. Vsi veste, da nisem najvišje sorte, 
zato lahko rečem, da bo tudi moje vladanje manjšinsko.  
In obljubljam, da padem vsaj na pepelnično sredo, če že ne 
prej. Ne bojte se. Vedno se poberem. Sem karierni politik.  
En teden je, žal, premalo časa, da bi lahko kaj bistvenega 
spremenil na bolje, a hkrati tudi premalo, da bi ga kje hudo 
polomil. Obljubljam, da bo veselo. Pa krofe bomo cvrli in upam, 
da mi ne boste vsakih pet minut rinili v kuhinjo. Saj veste, da 
se radi prehladijo. Krofi in politiki. Pustite me pri miru in dobili 
boste najboljše krofe, kar ste jih kdaj jedli. Gospodarstvo, banke 
in sendviče tudi pustimo ob strani. Naj počakajo na pametnejše 
in bolj poštene od mene. Vzemite si raje čas zase in se v dobri 
družbi odpravite k nam. V Butale. V to edinstveno državo  
v času, v to mesto pravljic, ki v Cerknici zaživi med debelim 
četrtkom in pepelnično sredo. Kaj bi se obremenjevali! Preživeli 
smo apokalipso, pravi FRAGMATOBIL. Nad na novo urejenim 
regijskim parkom smo gledali črne oblake z občasnimi 
padavinami sežganega stiropora. Kot v filmu. Potem smo  
z domačo solato pojedli, kar nam je namenilo nebo. Bila je 
malo bolj grenka, hrustljava in po okusu bolj podobna tisti iz 
trgovine. Taka, kot smo je vajeni. »Tadomače pa že ne bomo 
stran metali,« smo rekli, »ko je pa tako zdrava!« Pa naj pada 
zdaj stiropor, bodo vsaj otroci srečni, ker potem odpade šola. 
In valeta. Zaradi snega ne bodo več ostajali doma, kot smo 
včasih! Ja, včasih smo s pustom odganjali zimo, zdaj pa 
delujemo drugače. Saj veste: Bolje preventiva kot kurativa! In 
čeprav je edina stvar s Kitajske, ki traja več kot en teden, ravno 
gripa, se mi »corone« ne bojimo! Raje imamo kaj močnejšega, 
domačega (četudi s stiroporom osranega) in smo verjetno zato 
tako odporni. Mi imamo antivirus : Širokospektralno Naravno 
Običajno Priljubljeno Cepivo. Ne protestiramo. Pa vseeno ne 
kihajte vame, za vsak slučaj. Med prazniki se mi namreč že 
tako rado vrti. Še preden smo namreč v Butale dobili prvi 
semafor (rakovški in tisti, ki jih postavijo med gradbenimi deli 
ne štejejo), je promet tako jako napredoval, da so postali zastareli 
in imamo zdaj kamor koli se obrneš moderna krožišča. V njih 
pa umetnost. Pa ne mislim vožnje upokojencev, ki jim niso še 
čisto jasna. Smo umetniške duše, zato smo jih lepo okrasili. 
Krožišča, ne upokojence. Čeprav so oni edini, ki še hodijo  
v galerije in kulturne ustanove. Odprti so za novo in za nove. 
Za ostale je najbolje, da z umetnostjo opravimo sproti, na poti 
v službo in v trgovino. Če nam je všeč, se pa zapeljemo še en 
krog. Prijetno s koristnim. Tudi v rodni mi dolini ni nič 
drugače. Že en čas se razen krožišča nič ne dogaja. Nikjer.  

Pri gradu vlada 
blažen mir, še 
nadležne hipije so 
uspeli odgnati. A ti 
so žilavi. Menda 
bodo letos poleti spet 
tam. Par dni. Potem pa … 
Govorilo se je, da čez Javornike 
k nam prihaja razsvetljeni »Kralj podzemlja«, a s padcem vlade 
bomo očitno nanj in na njegovo modrost morali še malo 
počakati. Iz Postojne, Cerknega in Jezerskega nam sporočajo, 
da imamo srečo, da ga še ne bo. Športne dvorane Ložanje tudi 
ne bodo gradili, ker je bila tista, za katero so imeli denar, 
prevelika, za manjšo ga zdaj pa ni. Pristno Butalsko. Tudi 
načrtovani kompleks za starostnike (Loška predjama) je 
prestrašil vse, ki živijo v okolici. Kdo si pa vendar želi, da mu 
dementni starci lulajo po rožah! Lepo vas prosim! Se jih bojimo. 
Kot se tistih, ki med balkanskimi marši čez naše obmejne 
gozdove puščajo polne vreče oblek na poti v obljubljeno deželo. 
Pri nas se začuda nihče ne ustavi, čeprav si gospodinje strašno 
želijo, da bi jim na okno potrkal kak mlad, temen in močan 
fant. Po možnosti Turek, saj turško govorijo že skoraj vse 
(yaşamış Burak!). Morda se pa begunci bojijo, da bodo morali 
oni pospraviti, kar je še ostalo na tleh za žledom in vetrolomom 
pred leti. Gozdove očitno poznajo precej 
bolje kot njihovi lastniki. Pa še begunsko vas 
in župana imamo. Precej bolje kot kje drugje, 
vam povem! Vprašajte naše repatricirane 
rojake iz Venezuele! Ja, pri nas je čedalje bolj 
toplo. Na Blokah so se kaj hitro prilagodili 
prihajajočim podnebnim spremembam. 
Skandinavska Greta bi jih sigurno grdo 
pogledala, a do nas zaenkrat še ni priplula. Ko 
sem bil jaz mlad, smo hodili v šolo, srali  
v ekološke plenice za večkratno uporabo in 
pili vodo iz steklenih kozarcev, brez slamic, 
direktno iz pipe. Danes je drugače. Včasih so 
na naši planoti organizirali smučarske teke po 
snegu, zdaj pa se k njim, v malo Volčje jezero, 
poleti hodi kopat pol Slovenije. Baje raje 
pridejo k njim zato, ker si lahko starši, medtem, 
ko deca plava, privoščijo pivo. V razmislek 
ostalim Butalcem med nami. Včasih, še pred 
vsesplošnim segrevanjem, smo rekli, da imajo 
Bločani devet mesecev zimo in tri mesece mraz! 
No, zdaj imajo pa uspešnejšo kopalno sezono 
od koprske Žusterne, kjer je poleti tako ali tako 

Tradicionalni nagovor Župana Butalskega  
ob največjem premakljivem državnem prazniku
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prevroče, pa še plažo so si zasrali. Tudi mi baje kmalu ne bomo 
imeli več kam z našim komunalnim blatom, kot zdaj rečemo 
dreku, da se lepše sliši. Tudi smeti je vse več in zdaj, ko smo 
zapolnili vsa morja in vesolje, bodo kmalu na vrsti jezera!  
Da ne boste rekli, da vas nisem opozoril. Naše požiralne luknje 
so zaenkrat prazne kot naši bančni računi. Kreditno sposobni 
so pa edino še tisti, ki ne rabijo kreditov. Bomo kar doma. Saj 
je lepo. Pri nas coprnice še letijo, za razliko od Adrinih letal. 
Naša coprniška pramati Uršula je, kljub častitljivim letom, 
jeseni poletela čez Javornike, v Notranjski muzej, čez bivšo 
mejo – v Postojno. Tam so pripravili pregledno razstavo  
o našem pustovanju. Še je odprta, zato vabljeni! Očitno je doma 
res najtežje. Po svetu vidim, kar gre. Un v Koreji, Kurc v Avstriji, 
v Ameriki bo očitno spet Trump… Prvi penis sveta, ki ima 
roko slovenke. Vemo, da jo naša dekleta rade dajo mogočnim 
moškim. Celo dobesedno. Tudi pri nas bi bil verjetno izvoljen, 
Donald, ga imamo kar radi. Je malo naš, butalski, pa čeprav 
zagori kak njegov »spomenik«. Kaj hočemo, mi tako radi 
kurimo… Tudi pusta vsako leto, pa ga imamo strašno radi.  
In ko kaj zagori, je to novica. Otonica. Ja, poleg omenjenega 
požara v Podskrajniku so nas mediji opazili še enkrat. Ko je 
gorel »laboratorij« za konopljo v hribih. Domačini so rekli,  
da ne vedo ničesar, kar pri količini, ki je zgorela v tistem 
skednju, niti ni nenavadno. Kako gre že tista: »Še n‘kol se nismo 
tolk smejal, k je bajta pogorejla…« Medije je pritegnil tudi 
grahovski župnik. Niti predstavljal si ni, da ga kdo posluša, kaj 
šele bere. V cerkvi večinoma mašuje sam sebi in tistim, ki, roko 
na srce, ne slišijo in ne vidijo več prav dobro. Zato je prestrašeno 
in začudeno gledal, ko so ga obiskale mlade novinarke in 
spraševale kaj je mislil. Mislil? A je mislil? Ga imajo pa zato 

baje zelo rade faranke. Ene celo bolj kot druge. Samo, da ne 
bo ljubosumja, pa ga bo za vse dovolj. Človek lažje poje dve 
kosili kot nobenega! Nasploh rad poudarjam, da smo mi, 
Butalci, pred časom. Vedno napovedujemo. Tudi z ženskami 
na položajih je tako. Pri nas, kljub temu, da sem župan jaz,  
od nekdaj vse vodi Uršula. Tako, kot je zdaj v Evropi. Samo,  
da naša Ursula ne laja. In ji damo mir! Celo na njeni Slivnici 
ni nikogar. Razen kopice pohodnikov, ki si morajo svoj čaj zdaj 
prinesti kar sami, od doma do Doma. Coprnice so nasploh 
iskana roba, saj imajo svoje metle. Tako smo jih končno tudi 
mi poslali pometat v vojsko in policijo. Baje ni nič bolje, samo 
stavkati si zdaj fantje ne upajo več. V pogovoru med moškim 
in žensko je tako, da ima vedno nekdo prav. Drugi je pa moški. 
No, pa saj bomo kmalu spet lahko izbirali na novo. Kajne? 
Vseh 25%, ki nas še hodi na volitve. Pri vseh debatah, forumih 
in sestankih o novem volilnem sistemu smo še vedno tam, kjer 
smo bili. Javno predlagam, da se končno odločimo za preverjen 
model. Naš, Butalski. Tisti z občinsko ušjo Šprinco Maroglo, 
ki zleze v najdaljšo brado. Res je, da bo tako do položaja prišla 
le malokatera ženska, a saj sedaj, priznajmo si, ni kaj dosti 
drugače. Izjeme potrjujejo pravilo. Na položajih jih je pa še 
vedno približno toliko, kot je tistih z brado. Veste, moški smo 
kot volkovi. Ko nas nikjer ni, smo hitro ogrožena vrsta, ko si 
pa privoščimo kakšno malo ovčico, bi nas pa takoj postrelili. 
#MeeTu. Zdi se mi, da smo čedalje bolj nestrpni. »Revežu« iz 
podhranjene in nerazvite Ljubljane odpišejo par ušivih 
milijončkov dolga - pa takoj vsi skočijo v luft! Padale so celo 
težke besede. Ti, ti, ti – so mu rekli! Zdaj ga je pa izučilo.  
Še po njegovi senci bomo parkrat udarili, da si bo zapomnil! 
Upam, da bodo vsi tako prizanesljivi, ko bodo nam odklapljali 

elektriko, ker nismo poravnali zadnjega 
računa. No, saj ni vse tako slabo. Športnike 
imamo pa hudičevo dobre! Zato so vsi  
v tujini, kjer jih plačajo. Tam zmagujejo, 
tam živijo in tam plačujejo davke. Tako 
kot dobri zdravniki, znanstveniki in 
inženirji. Kdo jih pa rabi! Bomo že sami. 
Še vedno smo. Tako kot angleži. Samo,  
da ne bo RAKEXIT-a (odcepitve rakeka 
od matične domo vine), pa bo vse dobro. 
Rabimo odprto pot v mednarodne vode. 
Unec je naša stična točka s svetom. Radi 
vas imamo. Priznamo.

Ko bo minil moj čas, ko bo po 
pepelnici spet vse po starem, ko 
bom izginil iz javnega življenja kot 
»ljubljenec dementnih src« Karel Viktor 
Veliki, se spomnite na moje besede: 
Če priložnostim, ki se vam ponujajo, 
rečete NE, vam bo precej bolj kislo žal, 
kot, če jim rečete JA! Naj bo veselo! Pa 
Hojladrija, ribičija in ujemite kaj dobrega!

Župan Butalski
(z roko svoje drage žene)
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četrtek, 20. 2. 2020

Inšpektor zaloti 
možakarja ob vodi 
z ribiško palico:
»Ali ne veste, 
da je tukaj 
prepovedano 
loviti?«
»Saj ne lovim 
rib… Samo črva 
učim plavati.«

Zakaj se babo žaga?  [*] namig: »Zaradi zavarovanja« ni pravilen odgovor

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 pohanju.

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 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 veselo rajamo! Butalci, coprnice, žabe, polhi in ostale maske 
veselo vzklikajo novemu Županu in dejstvu, da se je Cerknica znova 
za en teden spremenila v Butale.

ŽagAnje BabE

Slavnostna otvoritev pustnih prireditev in prevzem oblasti

ŽagAnJe BabE
Na debeli četrtek, 20. 2. 2020, ob 16.00 pred Kulturnim domom v Cerknici

Že nekaj časa razmišljam, da bi morali naziv »Žaganje 
babe« spremeniti. Izkazalo se je namreč, da čeprav 
poudarjamo: »Ne počnite tega doma,« to ni več dovolj. 

Samo sreči se lahko zahvalimo, da ni bila prežagana cela baba, 
pač pa samo roka. 

Ja, Butalci smo resda neumni, a vseeno nam je jasno, da se bab 
ne žaga zares. Gre le za simbolično dejanje, pri katerem odžagamo, 
kar je odžagati treba (preteklost), in s tem naredimo prostor za 
nove stvari (prihodnost). Tak lep simboličen konec, ki je hkrati 
nov začetek. Poudarjam: simboličen. Ne žagajte bab! Niti rok! Oba 
župana, cerkniški in butalski, bosta tako kot vsako leto prežagala 
hlod, si segla v roke in si izmenjala oblast, zraven bo pa še muzika 
igrala, pa govorilo se bo, Uršula bo prišla pogledat in maske bodo 
veselo rajale pod odrom. To je to. Morda naziv »Žaganje babe« 
res ni tako primeren za uvod v veseli pustni teden.

In kakšen bi lahko bil nov naziv otvoritve pusta, če »žaganje 
babe« predstavlja slab zgled? Tu ne moremo le spremeniti 

izraza »baba« v politično korektnega – »Žaganje ženske« 
ne pride v poštev (po posvetu z ženo sem v to popolnoma 
prepričan). Kaj pa, če bi z babo počeli kaj bolj prijaznega? 
Na primer: »Objemanje babe, slavnostna otvoritev Pusta 
v Cerknici«. Zveni še kar, kajne? Ampak vrniti se moramo 
k izvoru. Zakaj se otvoritvi sploh reče Žaganje babe[*]? 
Dejanje mora biti krvavo, atraktivno, nevsakdanje… Nekaj, 
kar bo pregnalo otroke od doma ven, iskat, kje se dogaja ta 
zanimivost. Če bi gospodinje pred leti dejale: »Otroci, pojdite 
ven pogledat, kje babo objemajo«, bi otroci rekli »O, fuj, 
objemanje... A žagajo pa ne?«

Butalci se bomo trudili najti bolj sprejemljivo ime. Do takrat 
pa smo primorani uporabljati »Žaganje babe«. Seveda pa si 
lahko vmes že sami spomnite drugo ime za otvoritev pusta 
v Cerknici in ga veselo uporabljate. Lahko je na primer tudi 
povezano z vsakoletno tematiko karnevala…

Skratka, se vidimo na Žaganju vabe! 



Bor je v Cerkniško pustovanje vpleten kot fotograf, snemalec, 
oblikovalec, izdelovalec figur, pa še marsikaj drugega. Težko bi 
ga našli na odru ali v karnevalu, precej lažje pa v delavnici, pod 
odrom ali nekje ob karnevalski trasi s svojim fotoaparatom.
Za Notranjski muzej si napravil maketo Cerkniškega 
pustnega karnevala. Kako si prišel na idejo?
Pravzaprav ideja ni bila moja. Menda je tlela že nekih dvajset 
let, k sodelovanju sta me povabili Liza Vipotnik iz Društva 
notranjskih kulturnikov Krpan in Magda Peršič iz Notra njskega 
muzeja. Ideja mi je bila všeč, zato sem hitro zagrizel v izvedbo.
Kako pa je izgledala ta izvedba?
Želel sem si narediti mobilen, premikajoč karneval, tako da 
sem sam zrisal skice, nato pa dobil tehnično podporo, da se 
je karneval dejansko premikal. 
Pa odločitev o materialu? Maketa je namreč izdelana  
iz recikliažnega materiala.
Tako je, iz »papir mašeja«, uporabljal sem praktično le kartonske 
škatle in minimalno količino lepila za tapete. Ko sem lani delal 
butalske glave iz pene, sem videl, da se nabere res veliko odpadnega 
mate riala, kar mi ni bilo všeč, zato sem se tokrat odločil za drug, 

Intervju Bor Šparemblek

ekološko bolj sprejemljiv 
material. S to tehniko me je 

seznanila teta Anita, dodatno pa sem 
jo spoznal, ko sem na počitniških delavnicah poučeval otroke. 
Kar nekaj sem tudi eksperimentiral z njo, poleg papirja dodajal 
zraven še druge sestavine in podobno... 
Kaj ti je povzročalo največ preglavic?
Čas (smeh). V zadnjih dneh so mi precej pomagali tudi 
prijatelji, ki so izdelovali človečke, barvali hiše in podobno.
V pustnem času si bomo lahko ogledali še eno tvojo 
razstavo. Kaj lahko pričakujemo?
Razstava »Ko bom prišel domov, bom risal« je podobno kot 
sta bili moji prvi dve samostojni razstavi nabor stvari, ki jih 
delam zase. Pustnih izdelkov tako ni pričakovati – vse, kar 
je pri razstavi pustnega, je avtor (smeh). Razstavljene bodo 
slike, risbe in skulpture, ideja za ime razstave pa je iz mojega 
prvega razreda osnovne šole, ko sem se še učil pisanja in  
v zvezek zapisal: »Ko bom prišel domov, bom risal«.

Cerkniški pust morda res ni tako zelo etnološki, kot 
so nekateri pusti po Sloveniji in svetu, a ima eno bi-
stveno prednost! Naš pust ustvarjajo nasledniki 

butalskega slikarja Čačke. Coprnica Uršula, zmaj, žaba, 
ščuka in druge maske karnevala so nastale pod rokami 
notranjskih ustvarjalcev. Danes, ko se beseda umetnik 
včasih uporablja že skoraj kot psovka, smo mi še bolj 
ponosni na to, da ob jezeru in pod Slivnico rastejo novi 
in novi. V galeriji Krpan, v samem centru Cerknice, 
celo leto skrbijo, da nismo kulturno podhranjeni. In 
ob praznikih tam, kot po pravilu, razstavljajo avtorji 
naših mask. V preteklih letih smo tako lahko opazovali 
dela Maksimilijana »Milana« Rota, Božidarja »Miša« 
Strmana in drugih, ki so popestrili naše pustovanje. 
A čas gre naprej. Letos mineva že 45 let od razvitja 
pustnega prapora! Odločili smo se, da ob tem visokem 

jubileju pogledamo še malo naprej, v prihodnost. Lani ste lah-
ko na karnevalu prvič opazili novo, pravo »Butalsko družino«. 
Nastala je v glavi in pod spretnimi rokami študenta Akademije 
za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Bora Šparem-
bleka, umetnika s pustnim pedigrejem. Bor spada v generacijo 
ustvarjalcev, ki se je že rodila v naš pust. In prepričani smo, da 
ga bo v letih, ki prihajajo, s svojimi deli še dodatno obogatil. 
A pustovanje traja le en teden, leto pa je dolgo… Bor tako  
v času, ko pusta ni, ustvarja vse mogoče. In vse to bo na ogled 
v naši edini pravi butalski galeriji. Vrata bomo, kot vedno, od-
prli na debeli četrtek, a tokrat šele zvečer, ob 20. uri. Razstava 
bo odprta čez cele praznike in še malo čez. Za vsak slučaj, če 
vam morda v vsem tem norenju ne uspe priti do Krpana med 
pustom. Bi bilo pa res škoda, da zamudite to priložnost in 

se spoznate z deli ustvarjalca, ki bo še 
dolgo pisal in 
risal naše prav-
ljice. Mi bomo 
tam. Pridite še 
vi in skupaj bo-
mo uživali, pe-
li in noreli. Saj 
je vendar pust!  
Vabljeni!
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četrtek, 20. 2. 2020RaZStavA

Razstava likovnih del  
Bora Šparembleka v galeriji Krpan

Otvoritev 
raZStave

Na debeli četrtek, 20. 2. 2020,  
ob 20.00, Galerija Krpan



Se srečata dva ribiča:
Sem slišal da si se oženil
Da
A je mlada?
Ne.
A je bogata?
Ne, kje pa!
A je lepa?
Ne.
Zakaj 
pa si se 
potem 
oženil  
z njo?
Gliste 
ima!
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Uradni butalski TV program, na katerem najdete vse, razen tistega, česar ne. 

TV ČohOvO 
Pustni petek, 21. 2. 2020, ob 17.00 in 19.00, Kulturni dom Cerknica

Pustni torek, 25. 2. 2020, ob 19.00, Kulturni dom Cerknica

Butalska televizija je naredila korak naprej. Ker je bila prva 
predstava TV Čohovo letos razprodana z neverjetno 
hitrostjo, so se butalski TV uredniki odločili, da naredijo 

nekaj nepredstavljivega – omogočili so predogled predstave, na 
pustni petek ob 17.00. 

In kaj je to tako posebnega, boste rekli. Upam, da 
se hecate – s to potezo je TV Čohovo postal prvi 
in zaenkrat še vedno edini televizijski program 
na svetu, ki omogoča ogled vnaprej. »Obetamo 
si mnogo dobička z naslova stavnic, ko se 
bomo začeli ukvarjati s športnimi prenosi,« 
si zadovoljno manejo roke ustvarjalci in 
neodgovorni uredniki programa.

A samo to, da si je mogoče nekaj ogledati 
vnaprej, še ni recept za uspeh. Tega se ustvarjalci 
butalske televizije še kako zavedajo in ves čas 
razmišljajo o nadgradnjah. »Standardni program 
TV Čohovega, ki je vključeval resničnostni šov, glasbene 
točke, kako izobraževalno vsebino, letno dezinformativno 
oddajo in županov govor, je že passe,« se je slikovito izrazil 
umetniški vodja programa Mak Februar Valvassör: »V modi 
so inštalacije, tako da bo letošnja oddaja vsebovala kako uro 
in pol kazanja razgaljene zadnjice publiki, ki je za to že plačala. 

TV ČohOvOpetek, 21. 2. 2020

TV 
Čohovo – 

na voljo tudi v 5D 
tehnologiji – program, 

ki ga lahko gledate, 
poslušate, vohate, tipate 

in okušate (zadnjega vam 
sicer ne priporočamo, 

je pa hipotetično 
možno).

Gre za umetniško izražanje, ki ga razume le malokdo. Prav zato 
bo najbrž mnogo obiskovalcev razočaranih, a to bodo morali 
pač pripisati svoji kulturni neukosti. Najbrž ne razumejo niti 
Marcela Duchampa in njegovega pisoarja, kaj šele Maurizia 

Cattelana in njegove na steno prilepljene banane.«
Takšno je bilo mnenje umetniškega vodje preden so 

ga odpustili zaradi kraje brezglutenskega sendviča 
s sirom brez laktoze in organskimi redkvicami. 
Brez gonilne sile in glavnega kreatorja 
programa se bo morala publika kot kaže 
znova zadovoljiti z nekaj filmčki, Butalnikom, 
glasbenimi točkami in županovim govorom. 
Kar pridite. Še žal vam bo.

Vstopnina:  
7 € v predprodaji,  

9 € na dan predstave.



O vpetosti pustovanja v lokalno okolje priča tudi 
vpetost številnih društev, zavodov, ustanov in podjetij 
v pustovanje. Brez vsakega od številnih kamenčkov 
v mozaiku pust ne bi bil to, kar je. Pomemben del 
pustovanja so tudi šole, predvsem domača, Osnovna šola 
Notranjski odred Cerknica. Tudi brez šole pusta ne bi bilo. 
Oziroma bi bil samo na koledarju. O sodelovanju s Pustnim 
društvom Cerknica smo povprašali ravnateljico Ines Ožbolt.
Kakšna je vloga šole pri pustovanju?
Naša osnovna šola že vrsto let sodeluje s Pustnim društvom 
Cerknica na različne načine, ker je povezovanje šole z domačim 
okoljem in lokalno skupnostjo eden od pomembnejših ciljev 
šole. Šola, kot vzgojno izobraževalna inštitucija, ima nalogo, da 
spoštuje kulturo in tradicijo domačega kraja, kar pa pustovanje 
nedvomno je. Navduševanje učencev za pustovanje in ohranjanje 
značilnih cerkniških pustnih likov pa v šoli izvajamo v okviru 
pouka, dela z nadarjenimi učenci, sodelovanja učencev pri 
pripravah za karneval, pustnim šolskim plesom, maškarado 
in pustnim rajanjem, pri krožkih z izdelavo rekvizitov in 
pustnih mask pa še kje drugje. Pustno društvo podpiramo  
z udeležbo naših učencev v pustnem karnevalu, ravno tako 
so šolski prostori v času karnevala na voljo pustnim maskam. 

Intervju Ines Ožbolt Mislim, da zelo dobro sodelujemo in da 
se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi  
v prihodnje. 

Ste tudi sami osebno kdaj sodelovali 
pri karnevalu?

Osebno sem že vrsto let obiskovalka 
karnevala, sodelovanje je bilo bolj posred no 

pri pripravah na organizacijo karnevala. 
Je težko prepričati otroke k vključitvi v pustno zgodbo?
Saj veste, kako je z navduševanjem, če si sam prepričan, da delaš 
nekaj dobrega in koristnega, potem to delaš z večjim veseljem 
in entuziazmom. Po navadi tisti, ki uživa v pustovanju, »okuži« 
še druge. Če učenci vedo, da pustovanje na šoli podpiramo in 
spodbujamo, potem jih za to ni težko navdušiti. 
Na kakšen način pa so sem vpeti učitelji? Morda tudi 
drugi šolski delavci?
Šolski delavci, predvsem pa učitelji, so na šoli glavna 
motivacijska sila, ki skrbi, da se pustovanje ohranja. Vsako 
leto se zahvaljujoč njim čuti na šoli pustni čas. Z učenci se 
pogovarjajo o pustovanju, izdelujejo maske, se našemijo, 
z njimi rajajo, gredo v pustno povorko, jih spremljajo na 
pustnem karnevalu, jim pomagajo organizirati pustno rajanje, 
obiskujejo prostore Pustnega društva in vabijo njihove člane 
na obisk v šolo. Na šoli velja, če je pust, je pust za vse.

sobota, 22. 2. 2020
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OtRoškA mašKarAda

OtRoškA 
mašKarAda

Na pustno soboto, 22. 2. 2020, 
od 15.00 do 18.00,  

športna dvorana Cerknica

Vse skupaj se bo začelo ob 15.00 z nagovorom Lojzeta 
Pustnega, ki ga lahko vidite prav na vseh prireditvah v pustnem 
tednu. Za njim pa bodo na oder oziroma pred njega stopile 
cerkniške mažoretke, poznane pod imenom MACE, ki bodo 
poskrbele, da se zabava začne tako, kot se spodobi. Nato pa vas 
bo zabavalo Družinsko gledališče Kolenc. V Cerknico bodo 
prišli s coprniško obarvanim nastopom, pri katerem ne bo 
manjkalo petja in plesa. Ko se bomo poslovili od coprnic pa 
nas bo zabavala še ena in edina Romana Kranjčan. Njen nastop 
bo med vas prinesel obilico veselja in rajanja! Plesa, petja in 
rajanja bo na pretek. Vse skupaj se bo zaključilo okrog 18.00, 
saj najmlajši rabijo počitek, da naberejo novih moči za veliki 
karneval. :)

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

V telovadnici in pred njo bo možnost 
nakupa balonov, kokic, sladkih pen ter 
tudi pijače in jedače.

Tudi letos bodo v soboto na svoj račun prišli naši 
najmlajši. Tradicionalna otroška maškarada se bo 
odvijala 22. 2. 2020 v telovadnici pri OŠ Cerknica. Ker 

je letos vse v znamenju ribičije, otroška maškarada nosi naslov 
Majhne rib`ce, dobre rib`ce. 

Vstopnina:  
4 € v predprodaji,  

5 € na dan dogodka.

Otroci do 1 m višine 

imajo brezplačen vstop.



Tine Šubic je nepogrešljiv fotograf dogajanja v 
Cerknici in okolici, tako da ga med karnevalom 
vsako leto najdemo nekje v bližini karnevalske 
trase. Tudi sicer je bil, kot pravi, »avtohtoni 
Cerkničan in Butalec,« v pustno dogajanje vpet že 
odkar pomni. Hkrati pa gre letošnja pustna tematika 
lepo z roko v roki z njegovim drugim hobijem – ribištvom.
Kako si vključen v največji premakljivi butalski praznik? 
Sedaj in v preteklosti?
Že kot otrok sem po šoli »firbcal«, kaj so delali Rot, Mikše 
in ostali pustni ustvarjalci. Pomagal niti nisem, bolj sem 
gledal. Kmalu pa sem se pridružil tudi karnevalski skupini, 
takrat so bile še drugačne, z Vrbčevim Ivotom smo vedno 
obdelali aktualno temo. Imeli smo prikolico, ki jo je vlekel 
traktor, gor pa uprizarjali vsako leto drugo temo – Golan, 
7 suhih krav, zobozdravstvo, ni da ni. Vsak od nas je imel 

Intervju Tine Šubic svojo vlogo in na ta način smo se udeleževali 
karnevala. Kasneje pa so se oblikovale 
drugačne skupine – Butalci, coprnice ipd., 
takrat bi sicer še sodeloval, ampak ni bilo 

več prostora, so se oblikovale druge skupine.
Kaj pa sedaj?

Pustno navdušenje nikakor ni izginilo. Ko si 
enkrat Butal'c, si zmeraj Butal'c (smeh). Nekaj časa 

sem bil še pri varovanju, ko je bilo vse to še bolj »po domače«, 
drugače pa karneval spremljam vsako leto. Tudi tradicija 
se nadaljuje, saj sta tudi hči Tina in vnuk Jakob zelo vpeta  
v pustovanje.
Kakšno je fotografiranje karnevala, pustnega dogajanja, 
v primerjavi s fotografiranjem drugih dogodkov?  
So kakšne posebnosti?
Predvsem moraš biti vedno na preži. Če imaš na drugih 
prireditvah, v drugih situacijah čas, ga tu ni. Drugje lahko 
na koncu prosiš za eno skupinsko sliko, postaviš ljudi, kot si 

nedelja, 23. 2. 2020 VeLiKi pUsTni KArnEval

J’zeru je, ribe so.
J’zera nej, 
ribe so še zmirej.

Kjer so ribe, tam so ribiči. Kjer so ribiči, tam je rib 
manj. Vsaj ponavadi, edino v Butalah ne. So namreč 
butalski ribiči že zdavnaj ugotovili, da bo rib vedno 

dovolj, če jih le bolj malo ujamejo. In to zanje nikoli ni bil 
problem. Ja, butalski ribiči so bili trajnostni še preden je 
bila trajnost moderna.

Da pa rib sploh ne bi lovili, ne, to pa že ne bi šlo. 
Ribičija je le ribičija in jezero je le jezero. Razen takrat, ko 
ni. In tako se butalski ribiči vsako leto znova opremijo s 
koši, vršami, palicami, saki in šnopci ter gredo lovit ribe. 
Pa zakaj bi samo ribe, če pa je užitnega živeža v Butalah 
na pretek. Butalski ribiči že dolgo ne lovijo več samo ščuk 
in rdečeperk, pač pa tudi žabe, ježa, polhe, coprnice, celo 
zmaja in Jezerka. Pa zakaj bi lovili le v jezeru, če lahko loviš 
tudi na karnevalu. Tam baje vsaka ščuka cuka.

Letos bodo ribiči še posebej ponosni, saj imajo povsem 
novo opremo, s katero lovijo še večje ščuke. Nova oprema 
je seveda privabila še večjo množico mladih in starih, da se 
pridružijo skupini butalskih ribičev. Pa ne bojte se, rib 
vseeno ne bo zmanjkalo, razen morda v trgovini.

Veliki tradicionalni pustni karneval

HojlAdrijA, riBičijA
Na pustno nedeljo, 23. 2. 2020,  

točno okoli 12.32 po ulicah Cerknice.

Poleg ribičev pa se vam bodo kot vsako leto na karnevalu 
predstavile tradicionalne velike figure na čelu s pramaterjo 
Uršulo in ščuko velikanko, ki na pomlad in obilico vode še 
posebej nestrpno čaka. Prav za to priložnost ji je butalska 
tehnična ekipa pripravila tudi povsem novo preobleko. 

Tu bo tudi Uršulina potomka Liza, pa Rego Vranjejamski, 
največji žabon na svetu, povodni mož Jezerko, butalski jež, 
mogočni zmaj, Butalci, polhi in še in še. Poleg njih v Butale 
pride še množica gostujočih skupin in mask. Pridružite se jim 
tudi vi – v pustni Cerknici oziroma Butalah. Naj bo veselo!

Po karnevalu nas bodo znova zabavali glasbeni gostje. 
Letos bosta to skupini Jeleni in Modrijani!
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Cena vstopnice: 
5 € v predprodaji, 

7 € na dan karnevala.

Otroci do 130 cm višine 

brezplačno.



želiš, a karnevala ne moreš ustaviti ali prestaviti za dobro 
fotko (smeh). Moraš tudi malo riskirati pa skakati naokrog, 
je zato pa zadovoljstvo večje, ko kaj uspe.
Kaj pa ribištvo? Kako si se znašel v tem hobiju?
Bil sem športnik, pa zaradi zdravja nisem več. Takrat sem 
presedlal v fotografijo in ribičijo. Tukaj križ ne trpi. Pa  
s Cerknice ne grem, naše jezero pa je super prav za oba 
hobija. Torej: fotografija, ribičija (smeh).
Obstaja kaka ribiška prigoda, za katero bi lahko 
rekel, da je pa prav butalska?
Obstaja ena, za katero ne bi verjel, če me ne bi bilo zraven. 
Lovili smo Bajčkov Rok, Zrimškov France in jaz. Nekomu 
je prijela ščuka, a je utrgala (silikonsko) vabo in ušla. Čez 
deset minut drugi ujame ščuko in ko jo odpre, najde notri 
prav tisto vabo, ki jo je prej ščuka utrgala. To je bila ena 
taka prigoda, sicer jih je bilo pa mnogo – padanje v vodo 
s fotografskim aparatom, telefonom, pa še in še (smeh).

nedelja, 23. 2. 2020HojlAdrijA riBičijA
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Matjaž Knap je na predsedniškem 
stolčku Pustnega društva 
Cerknica zamenjal Dušana 
Petriča. Ker pustarji sredstva 
uporabljamo pametno, je 
šla ta sprememba skozi 
tudi brez koalicijskih 
usklajevanj, referendumov 
in predčasnih volitev. Eden 
gre, drugi pride in karneval 
gre dalje. Z Duletom na mestu 
princa, seveda, in Matjažem na mestu 
precednika. Zanalašč sem narobe napisal.
Matjaž, zdaj, ko nisi več čisto »svež« na mestu 
predsednika: na katero spremembo, ki se je zgodila  
v tem času, si najbolj ponosen?
Recimo, da na timsko delo in dober odziv organizacijskega 
odbora z vsemi »podizvajalci«, skratka celotne ožje ekipe. 
Pa čeprav govorimo le o ožji ekipi, naj bi nas bilo okrog 
50, ko sem malo skušal šteti. 
Kaj se nam obeta v letošnjem karnevalu?
Precej novih zadev. Pridobitev lusk naše ščuke velikanke. 
Poslikana bo pod taktirko Miša Strmana, ki je ponovno 
pristopil k Pustnemu društvu in z entuziazmom pomaga 
oblikovati zgodbo. Ščuka bo tako v bolj realističnih barvah. 
Da bo vse v znamenju ribičije, bo v karnevalu tudi nova 
skupina ribičev, ki bo prikazovala raubšic na tastar način  
s tastaro opremo in v tastarih oblekah. Pa še kaj bi se našlo.
Vse zanima, kako je z velikimi figurami, kdaj si 
obetamo kakšno novo in podobno. Nam lahko malo 
razsvetliš dogajanje okrog tega?
V velikemu hangarju je velikih figur veliko. Vsaka nova bi za 
nas pomenila velik prostorski in finančni zalogaj, trenutno 
pa že vzdrževanje figur skoraj presega naše zmogljivosti.  
V kolikor želimo novo figuro, bo treba temeljito podkrepiti 
tehnično ekipo, da bo lahko vse to izpeljala. Že zdaj jim 
gre velika zahvala, da sploh pripravijo figure, ki jih imamo 
sedaj. Tudi to ni enostavno, saj so stalno potrebne obnove 
zunaj (barvanje, prenova materialov…) in odznotraj 
(tehnična popravila, da se figure sploh premikajo/peljejo). 
Skratka, brez tehnične ekipe, ki se trudi za izpravnost figur, 
ne bi bilo karnevala.
Kakšni načrti za prihodnja leta?
Pustna hala si zasluži končno ureditev. Tako smo z občino 
dogovorjeni, da se izdela kompletna infrastruktura, uredi 
klubske prostore. Mislim pa, da si naše društvo zasluži 
postavitev muzeja v pustni hali. Tako bodo naše figure 
dosegle večjo ogledanost, obisk tudi čez leto, s tem pa bi 
tudi krepili navdušenje nad obiskom karnevala in drugih 
pustnih prireditev.

Intervju Matjaž Knap



N
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Nastopajoči

Komunala

Tabor

Hojladrija ribičija 2020
Časopis vedrih ljudi
Letnik 19, številka 19, februar 2020, 5.000 izvodov
Izdalo Pustno društvo Cerknica
Cena brezplačno
Ideja in teksti Lojze P.
 Šparemblek Andrej
 Jernejčič Miha
 Razdrih Miha
	 Preželj	Ksenija
 Šparemblek Vid
 Jenček Ljoba
Foto Vukelič Ljubo
 Šparemblek Bor
 Zoran Vidrih
 arhiv Pustnega društva
Ilustracije	 Strman	Božidar	Mišo
Oblikovanje Sandra Pohole s. p., k8dizajn.si
Tisk Studio Abakos d. o. o.
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Obvestilo o zaporah cest 
v času pustnih prireditev

Organizacijski Odbor Pust 2020
Predsednik Marko Rupar
Vodja	prireditev	 Matjaž	Knap
Predstavnik	občine	 Marko	Kranjc
Sekretarka	 Ksenija	Preželj
Varnost Davor Intihar
Sponzorji Tjaša Sterle
Reklama Andrej Šparemblek
Stojnice	 Ivan	Kebe
Vstopnina	 Eva	Turšič
Prostor,	šotor	 Jaka	Žnidaršič
Žaganje	babe	 Branko	Štrukelj,	Ksenija	Preželj
Karneval	 Marko	Martinčič
Pokop Roman Ris
Maškarada Vid Šparemblek
Teksti, TV Čohovo	 Miha	Jernejčič
Velike	figure	 Simon	Šivec
Gostujoče	skupine,	koordinacija	 Primož	Knap
Mediji,	komentatorji	 Aljaž	Červek, Barbara Lah
Šole Olga Braniselj

Informacije

TIC Cerknica
Tabor 42
1380 Cerknica
Tel.: 01 709 36 36
Na dan karnevala 
bo TIC odprt  
med 9. in 14. uro.

Moj	vrtiček	d.	o.	o.
Matjaž	Prebil	s.	p.
Kolar	festival	j.	d.	o.
Turistična	kmetija	
Balon
Vojteh	Nemeček
Wafle	to	go
Hot-Horse d. o. o.
GTB Gostinstvo d. o. o.

Pekarna Gorenc d. o. o.
Skontoplus d. o. o. 
D-burger, Triplan d. o. o.
Vafl,	Ines	Gabriel	s.	p.	
Razvoj aplikacij, Marija 
Krek	s.	p.	
Gostinske storitve, 
Dalibor	Milovanović	s.	p.

Za lačne in žejne 
bodo skrbeli

Obveščamo vas, da bo v času pustnih prireditev promet moten.
• ČETRTEK, 20. 2. 2020, splošna prepoved prometa po cesti od Kulturnega 

doma preko Tabora do križišča za Begunje med 15.30 in 18.30 uro. Obvoz  
po Notranjski cesti, Gerbičevi ulici in Cesti 4. maja.

• NEDELJA, 23. 2. 2020, splošna prepoved prometa po Cesti 4. maja od 9.30  
do 18.00 ure. Obvoz po Notranjski cesti in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.

• SREDA, 26. 2. 2020, splošna prepoved prometa po Cesti 4. maja med 16.00  
in 17.30 uro. Obvoz po Notranjski cesti in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.

• Popolna zapora Čabranske ulice v času od petka, 14. 2. 2020, do četrtka,  
27. 2. 2020. Obvoz po Cesti 4. maja.

Pustno društvo Cerknica

POZIV
Pustno društvo Cerknica je pričelo z zbiranjem dokumentov o delovanju 

društva, kot tudi običajih pustovanja na Notranjskem. Zbiramo vse, 
kar predstavlja to delovanje. Vemo, da je tudi med vašimi arhivi dosti 
različnih slik, gradiv, dokumentov, mask in oblek ki dobo dobrodošli  
v našem skupnem arhivu. Prosimo da nam pomagate in sodelujete.

Kontakt in dodatne informacije: tajnica društva 051 267 501,  
matjaz.knap@gmail.com ali aktivni člani društva, ki jih poznate.

Zbrane dokumente bomo predali v hrambo in obdelavo  
naši osrednji knjižnici ter s tem zagotovili vsem vpogled  

v naše skupno delo zadnjih skoraj 50 let.

Hvala za sodelovanje
Pustno društvo Cerknica



Jan Žnidaršič je eden od dveh Cerkničanov (drugi 
je Gašper Novak), ki nastopata v svetovno znani 
akrobatski skupini Dunking Devils. Lansko leto so 
se nam prvič predstavili na Cerkniškem pustnem 
karnevalu, njihove vragolije lahko znova pričakujemo 
tudi letos.
Kako je prišlo do sodelovanja Dunking Devils in 
Pustnega društva Cerknica.
Sama ideja o nastopu na karnevalu je bila v glavi že kar nekaj 
časa. Ker sva pri Dunking Devilsih dva Cerkničana, je bilo 
večkrat govora na to temo. Vse skupaj pa se je poklopilo lansko 
leto. Dobili smo dobro idejo, ki je bila izvedljiva glede na način 
nastopa. Za same tehnične težave in realizacijo projekta pa je 
pobudo prevzel brat Jaka.
Ste bili v pustovanje vključeni že prej? Kaj vam kot 
domačinu pomeni ta nastop?
Jaz še nisem bil del karnevala. Mi pa pomeni veliko, saj je 
pust pomemben del cerkniške kulture, mi pa lahko karnevalu 
prispevamo nekaj drugačnega, svežega.

Intervju Jan Žnidaršič
Lani ste skakali na Trumpolinski zid 
zidu. Kaj lahko pričakujemo letos?
Letos smo se odločili, da bo nekaj na 
temo letošnjega pusta. Ideja je okvirno 
sestavljena, jo pa moramo še dodelati. 

Kako se pripravljate na nastop  
na karnevalu?

Poleg treningov in nastopov, ki jih imamo 
trenutno kar precej, se za karneval pripravljamo bolj v smislu 
premagovanja tehničnih težav in kako kreativno in zabavno 
izdelati kostume ter opremiti voz.
S čim ste imeli največ težav. Kakšne posebnosti  
v primerjavi z ostalimi projekti?
Bistvena razlika od ostalih nastopov je, da se moramo ves čas 
premikati. Začetna ideja je bila, da bi imeli točko iz zabijanja, 
vendar je veliko več opreme, ki bi jo morali prenašati. Imeli smo 
tudi višinske omejitve zaradi okrasitve ter panojev in prostorske 
omejitve glede na velikost prikolice. Prav tako pa ne moremo 
mimo dejstva, da karneval traja dobro uro, kar je predstavljalo 
izziv glede na to, da smo skakali od začetka do konca. Nekje 
pri Debelem baru smo se zavedali, da je Cerknica kar dolga.
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107 Cerknica
ABAKOS	Cerknica
AKUSTIKA	PIRMAN	Turjak
ALUR	Slivice
ASPC DROBNIČ Podskrajnik
AVTOTEHNA	VIS	IN	URBAS	Rakek
BUS	BAR	Cerknica
CVETLIČARNA	URŠA	Cerknica
DBTISK	Cerknica
DEBELI BAR Cerknica
DEKLEVA	ŠPORT	Cerknica
EBM PAPST Podskrajnik
ECLIPSE PRINT Podskrajnik
EDINA	V	MESTU	Stari	trg	pri	Ložu
EKO	KNAP	Cerknica
ELGOLINE Podskrajnik
ELGO-NOVA Podskrajnik
ENERMETAL Martinjak 
EUROPLAKAT	Ljubljana	
FINTACO Podskrajnik
FOTO	ŽNIDARŠIČ Cerknica
FRECE FGP Dolenje Jezero

FRIZERSKI	STUDIO	SIMONA	Zelše
GENERALI ZAVAROVALNICA Ljubljana 
GEOTRIS Cerknica
GOSTILNA	GLAŽ'K	Cerknica
GOSTILNA PAV Rakek
GOSTIŠČE	FURMAN	Rakek
HAMEX Vrhnika
HIDRO STROJ Bezuljak
INSE	PLUS	Podskrajnik
INTINET Cerknica
JAVNO	PODJETJE	KOMUNALA	Cerknica
JERA MIX Begunje pri Cerknici
K8	DIZAJN	Cerknica
KEKEC	BAR	Cerknica
KIVI	BAR	Cerknica
KONEM	COLOR	Rakek	
KONSENS	Cerknica
KONTRABANTAR	Dolenja	vas
KORIDA	Cerknica
LENTUS	Cerknica
LPP Ljubljana 
MADEKAS	Cerknica
MAROLT BETON Vrhnika
MEGADOM Podskrajnik 
MICROGRAMM Ljubljana
MINERALKA	Cerknica
MOBY Cerknica
MOST Rakek

NAŠA	NOTRANJSKA	Cerknica
NOTRANJSKI	REGIJSKI	PARK	Cerknica
NOTRANJSKI	ŠTUDENTSKI	KLUB	Cerknica
OBČINA Bloke
OBČINA Cerknica
ODVETNIK	ANDREJ	KAVČIČ Ljubljana
ODVETNIŠKA	PISARNA	RAZDRIH,	 

VIDIC,	BUBNIČ Ljubljana
PAM VILIČAR Cerknica
PAPIGAL,	JAKOPIN	Grahovo
PETROL Ljubljana 
PIVOVARNA	LAŠKO	UNION	Ljubljana
PREVOZI OGRINC Grahovo
RADIO 1 Ljubljana
RADIO 94
REVIJA	ŠTUDENT	Ljubljana	
SLIVNIŠKI	POGLEDI	
SLOVENSKA	DEMOKRATSKA	
	 STRANKA	Cerknica
SMG Cerknica
SPOKS	Podskrajnik
STUDIO	MASTER	Postojna
TOM MET Podskrajnik
TTN Podskrajnik
TUR	SERVIS	Cerknica
VSE SE DA Cerknica
ZAVOD	NOTRANJSKA	HIŠA	Selšček
ŽITO	DELIKATESA	Cerknica

SPONZORJI IN DONATORJI PUSTA, HVALIMO JIH NA VSA USTA!
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ponedeljek, 24. 2. 2020

Etnološka prireditev pustnega izročila 
Notranjske

Po cesti gre  
en stari mož 

Pustni ponedeljek, 24. 2. 2020 ob 19.00, 
Kulturni dom Cerknica

Letos otroci na Blokah ne bodo tancali po snegu s smučmi 
za visok lan in debelo repo, saj ga, kot kaže, zima ne bo 
dala, pa tudi navado so Bločani opustili že pred več kot 

petdesetimi leti. Bodo pa zaplesali rajalne igre in prikazali, kako 
je mačkora ta star odnesel ta staro v košu in jo vrgel v mrzlo 
vodo, ker doma ni hotela srajčk oprat, niti ni hotela kuhat, kaj 
šele vinca pit. Simbolično bi rekli, da bodo vrgli starko Zimo  
v mrzlo vodo, da bi se prerodila v mlado, lepo Pomlad.

Pesmi so se otroci Osnovne šole Toneta Šraja 
Aljoše Nova vas pod mentorstvom učiteljic Petje 
Ilejšič in Martine Ivančič naučili po izročilu Petračevih  
s Hudega Vrha, Marije in Franceta Anzeljc, ki sta že 
oba pokojna. Nam pa sta zapustila več deset ljudskih 
pesmi in bomo njunemu spominu na čast posvetili več 
točk v tem večeru. Tri pesmi bosta zapela tudi Zora 
Obreza in Alojz Mazij, oba z Blok, sicer aktivna pevca 
v Mešanem pevskem zboru Kulturnega društva Bloke, 
kjer sta Petračeva tudi pustila globok pečat.

Na Pustni ponedeljek se v Cerknici že tradi-
cionalno srečamo ob izvirnih ljudskih pesmih, 
plesih, zgodbah, šegah in navadah, kot so živele pri 
prejšnjih rodovih in jih še najdemo v sledeh spomina 
naših korenin. Letos program naslavljamo po pesmi, 
ki sta jo pela pokojna ljudska pevca Petračeva  
z Blok. Etnološko gradivo zajemamo iz osrednje 
Notranjske, ki zajema Cerkniško in Unško polje z Rakekom, 
Bloke, Loško dolino, Vidovsko planoto in Menišijo. 

Maske in obhodniki so zaživeli že koncem novembra  
s pobiranjem darov za prednike. Tem obhodnikom so rekli 
polažiči. Z ropotanjem, zvonjenjem ter oranjem za srečo in 
dobro letino so z obhodi mask zaključili s pepelnično sredo,  

Pr
og

ra
m

 iz
va

ja
m

o 
v 

or
ga

ni
za

ci
ji 

H
iše

 iz
ro

či
la

, D
ol

en
ja

 v
as

 in
 K

D
 G

od
ba

 C
er

kn
ic

a.

ko nastopi strogi post. To pa so bile maškare, mačkore ali 
mačkare, kot so pač rekli različno po posameznih vaseh. 
Obredje je prinašalo veselje, povezovalo je skupnost, prineslo 
dodaten prigrizek in upanje, da bo zime kmalu konec.

V Selščku pri Begunjah so se domačini iskreno zavezali 
ohranjati in obuditi izročilo, ki ga je pred stotimi leti tako 
zvesto upodabljal njihov rojak, akademski slikar Maksim 
Gaspari. Pravzaprav bi lahko rekli, da gre za poseben pojav 
entuziazma, ko delo umetnika, slikarja, spodbudi k ohranjanju 
celostne kulturne in naravne dediščine v nekem kraju. Če smo 
bili priče neverjetni postavitvi Gasparijevih jaslic v naravni 
velikosti okrog božiča, bomo o pustu lahko doživeli kar celo 
povorko pustnih likov. Gre za povorko devetih mask, ki podobo 
zajemajo iz slovenske tradicije kurentov in drugih bajeslovnih 
bitij. Imena so zajeta iz lokalne jezikovne in kulturne dediščine, 
iz ledinskih in hišnih imen, s čimer ohranjajo spomin na ta 
skoraj izgubljena poimenovanja. Sevski potecini* povezujejo 
svoje karakterne značilnosti z značilnostmi mikrolokacije, kar 
ima velik pomen za ohranjanje lokalne jezikovne dediščine. 

Nadejamo se, da bomo Sevskim potecinom v katerem od 
naslednjih let lahko posvetili celoten večer.

V lanskem letu je za KD Godba Cerknica skladatelj 
Tomaž Habe spisal novo skladbo z naslovom Tri šaljive pod 
Slivnico, ki so nastale na podlagi dokumentarnih posnetkov 
ljudskih pesmi in viž, kot so jih peli ali igrali ljudje na 
Notranjskem v obdobju 1988 do 2007. Poleg pustne koračnice 
Tokutokutokulelele bomo torej prisluhnili tej skladbi, in sicer 
v izvedbi komorne skupine Godbe Cerknica pod taktirko 
dirigenta Mitje Dragoliča, pela bo Ljoba Jenče, na harmoniki 
pa bo Staro polko zaigral godec Ivan Karošec. 

Na veliko veselje vseh prisotnih bomo spet lahko prisluhnili 
petju družbe, ki se kot ljubitelji ljudskega petja javnosti 
predstavljajo pod imenom Grlice. Osrednji ljudski glas nosi 
Ludvik Jerman, ki je kot Jezerec, domačin, pesmi slišal na 
vasi in jih nepotvorjene ohranil do danes. 

*  Besedilo po TD Menišija

EtNološKa priReditEv

France in Marija 
Anzeljc Petračeva 
s Hudega vrha na 
Blokah (oba pokojna) 

na svečani počastitvi 

300-letnice Slave 
Vojvodine Kranjske 
na gradu Bogenšperk 

pri Litiji leta 2009. 
Foto: Ljoba Jenče.



Velik praznik je vsakič, ko nastopi katera od folklornih sku-
pin z Notranjske, saj pred tremi desetletji ni bilo za mislit o 
kakršnikoli folklori, zdaj pa so vsi tako zasedeni, da jih komaj 
dobimo za domače občinstvo. Plesalke in plesalci Kulturnega 
društva Folklorna skupina Rak z Rakeka pod mentorstvom 
Vide Žlogar nam bodo ob poskočnih vižah godcev uprizo-
rili šaljiv skeč, ples dveh deklet, ki se bijeta za enega fanta in 
Pustni splet več ljudskih plesov. 

Gradivo za program je zbrala in  
izbrala Ljoba Jenče,  
ki je nasnula tudi 
spremno besedilo, 
povezovala pa ga bo 
Vesna Telič Kovač,  
ki jo že več let vide-
vamo na javnih kul-
turnih prireditvah 
Občine Cerknica kot 
skrbnico za lep jezik 
in spoštovanje naše 
kulture. 

Tisti, ki ne znamo nič delat, smo šli na 
FDV, pa zdaj pišemo. Pišemo tudi o tistih, 
ki znajo delat, so pridni in skrbijo, da 
so Uršula, Jezerko, ščuka, zmaj in ostali 
tehnično brezhibni, lepi in se vam 
lahko vsako leto ponosno razkazujejo 
na karnevalu. Za to je seveda zadolžena 
naša tehnična ekipa, brez katere, tako kot 
še brez marsikoga drugega, »ne bi blu n'č«. 
Pogovarjali smo se z dvema najbolj frišnima članoma 
ekipe, Matejem Drobničem in Juretom Manfredo.
Kakšne vrline mora imeti član pustne tehnične ekipe?
Treba je znat kaj narest. Pa razmišljat, ampak to ne preveč, 
drugače te ne vzamejo. Priden je treba bit, pa kakšno knjigo 
prebrat*.

Intervju Tehnična ekipa 
(Matej Drobnič in Jure Manfreda)

Kakšne so vajine naloge?
Jure: Predvsem menjava lusk na 
ščuki, to je vzelo največ časa.
Matej: Jaz pa sem zadolžen tudi 
za kakšna popravila vozil. Bolj 
take, 'nevidne' stvari. Barvata 

pa Šule in Petko.
Koliko članov šteje vaša ekipa?

7 do 8 članov, potem so pa še kakšni 
občasni, ki pridejo pomagat. Tudi punce in partnerke 
so zraven. Več nas je, manj nas ni. Vedno se kaj najde 

za postorit. Recimo letos smo poleg ščuke recimo 
tudi Uršuli malo obleko pošili, da ne bo raztrgana, pa 

tudi s samim vzdrževanje opreme in vozil je vsako leto 
kar nekaj opravkov.
Kaj pa vaju je prepričalo, da sta se pridružila tem 
pustnim garačem?
Pridružila sva se letos, predvsem zaradi veselja do takšnega 
dela. Pa če si že od malega navdušen nad karnevalom, figurami 
in pustovanjem nasploh, z veseljem pripomoreš.
* to je šifra za nekaj drugega
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Cena vstopnice: 
3 €, 1. kategorija

Razstava čipk 

Cerkljanski laufarji  
v klekljanih podobah 

Razstavo smo odprli v četrtek, 13. februarja, 
ob 14.00 v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica. 

Razstava bo na ogled do 26. februarja 2020  
v času obratovanja knjižnice. 

Slovenija se ponaša z izredno bogato 
pustno dediščino. Med najbolj 
znanimi pustnimi skupinami 

so tudi laufarji iz Cerknega. Skupino 
sestavlja 25 likov. Razen enega vsi 
nosijo lesena naličja – larfe, izrezljane iz 
lipovega lesa. Vsaka larfa skupaj z obleko in pripadajočimi 
rekviziti predstavlja določen lik. Nekateri od njih imajo 
svoj izvor v predkrščanskem verovanju naših prednikov, 

drugi predstavljajo človeške lastnosti in posebnosti, tretji 
socialne ali poklicne skupine. Njihova skupna naloga pa 
je, da preženejo zimo in prikličejo pomlad ter skozi pustni 
obred obračunajo z vsem, kar je bilo slabega in napačnega  
v preteklem letu in s tem omogočijo prebivalcem nov začetek. 
Cerkljanska laufarija je bila tako kot Klekljanje idrijske čipke 
razglašena za nesnovno dediščino državnega pomena. 

Cerkljanske klekljarice so laufarske like sklekljale ob 60-letnici 
obnovitve laufarije. Na razstavi je 19 okvirjev s čipkami,  
k vsakemu sodi tudi predstavitev sklekljanega lika.

NASTOPILI BODO: 
Otroška folklorna skupina OŠ Toneta Šraja 
Aljoše Nova vas, mentorici Petja Ilejšič in Martina Ivančič
Sevski potecini, tradicionalne pustne maske iz Selščka, TD Menišija
KD folklorna skupina RAK z Rakeka, mentorica Vida Žlogar
Grlice, ljubiteljska skupina za ljudsko petje Cerknica, vodja Snežana Obreza
Pevski par z Blok, Zora Obreza in Alojz Mazij 
Ivan Karošec, godec iz Cerknice
Ljoba Jenče, zbirateljica, snovalka programa in pevka iz Cerknice
KD godba Cerknica, dirigent Mitja Dragolič
Vesna Telič, povezovalka programa. 
Nosilci programa: Hiša izročila, Dolenja vas in KD godba Cerknica. 
Podpora: Občina Cerknica

EtNološKa priReditEv
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Butn KRiŽ

Butn KRiŽ 2020
Rešitve nagradne križanke NE pošljite na naš naslov: 
Pustno drutšvo Cajnarje, Žeja 1, 1363 Cajnarje.
NAGRADE:
1. NAGRADA:	Peš	vzpon	na	Slivnico	za	eno	ali	več	osebi
(goro	čarovnic)	ne	pozabite	na	MALICO	IZ	NAHRBTNIKA
2. NAGRADA:	Sprehod	za	dve	ali	več	oseb	po	grajski	pristavi	
Gradu	Snežnik,	ne	pozabite	na	MALICO	IZ	NAHRBTNIKA
3. NAGRADA:	Sprehod	po	novi	učni	poti	Drvošec	na	
Cerkniškem	jezeru,	ne	pozabite	na	MALICO	IZ	NAHRBTNIKA.

Notranjska,	dežela	gostoljubnih	ljudi.

Se pogovarjata lovec 
in ribič:
Lovec: »Včeraj sem 
ustrelil takega jelena, 
da je samo njegova 
senca tehtala deset 
kilogramov!« 
Ribič odvrne: »To ni 
nič! Jaz sem ujel tako 
ribo, da je še danes 
luknja v vodi!«

SKUP
ZMETAL

ČOHOVSKI
HRIBEC

KDOR
ČOFNE
Z NJE SI

NAVADNO
ZLOMI VRAT

RAKEK
ALI

SPODNJE
OTAVE

ODSLUŽEN
PUSTAR

"SLIKA"
ČEZ CEL

ZID

INDIJANSKA
ŽENSKA

KAR LEPO
UDARJEN

TIP

ŽE VEČJI
RATKO

TA JIH JE
DOBIL

PO KRIŽU

RAKEK
ZA VEDNO
V NAŠIH
SRCIH

KRAVJA
ANTILOPA

Z JUGA
ČRNE

CELINE

ODISEJEVI
ROJAKI

IZ ETOLIJE

DUŠE
NEKRŠČENE

DECE, KI
FRČIJO

KOT PTIČI

USNJE 
IZ KOŽ

DIVJADI
ZNAK ZA
KLOZET

BRAZDA

POBA
Z ŽAREČIM
IMENOM

HITRA
KRAPOVA
ŽLAHTA,

V BUTALAH
GA NIMAMO

SILVESTER
BELOUŠKA

KISLI
NAPITEK
IZ KOBILE

SUZI

IRANSKI
NOMADI

NA KONJIH

RAZKOPA-
VANJE

ZA PUSTA
JIH JE

OGROMNO
DIRKAČ

NA ROLKI

BRITANSKI
GLUMAČ
PETER

Z IRSKE

DOLENJSKA
NOČNA

PRAVILA
MAGIČNI

SVETI ZLOG

V NJEM
SE SKRIVA

KRT ALI
VOLUHAR

OBER

AMERIŠKA
IGRALKA

THURMAN

STOPNJA
V AZIJSKIH
 BORILNIH
ŠPORTIH
VLAČNIK

ŽUPNIK
JAPONSKA
NOVA VERE

(NI
BUTALIZEM)

Z NJIM
ODKLENEŠ

DEVIŠKI
PAS

KRAJ V
KANALSKI

DOLINI
ČAPKOVA
DRAMA

RITASTI DEL
DEBLA NAD

PANJEM
PERUJSKI
INDIJANEC

POET, KI SI
MED

KAKTUSI
KUHA
KAVO

KIRURG
BRECELJ

PRITLIKAVI
FILIPINCI

SLAVKO
IBLAJTAR

SUMERSKI
NEBESNI
BOGEC

SMRDLJIVI
KOKOŠJI
UZMOVIČ

VEČNO
ŽIVLJENJSKO

NAČELO
IZBRANA
"BANDA"

ZABOJ NA
KAMIONU
ZA SLEPE
POTNIKE

OPERNI
SPEV,
KI NI

LABODJI

BABO
BOMO PA

SPET
PREŽAGALI

BRAT
PRAVLJI-

ČARJA
MOJZESA

S KELTI JE
VANDRAL

PO
BALKANU

PAPEŽEVA
KAPA

JAKOV,
KI TEČE

S FLINTO

MOTEN
IZCEDEK
IZ LIMFE

USTALJE-
VALEC

HUSEIN
ALAHOVIĆ

POMAGA
PRI HUDIH

MUKAH

STARINSKA
KITAJSKA
IGRAČKA

TUDI
PO NAŠI
GLAVNI

REKI
RAD PLAVA

V BIBLIJI
JE IZMIKAL

LULČKA
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PoKop pUstA

Najstarejša premikajoča pustna  
ulična predstava na Slovenskem 

z ognjeno-mokrim koncem

PoKop pUstA
Na pepelnično sredo, 26. 2. 2020, ob 16.00 

od Žajfn'ce do mostu čez Cerkniščico

Če je žaganje babe začetek, ki je pravzaprav konec, je 
pustni pogreb konec, ki je pravzaprav začetek. Prav 
Pokop pusta je namreč tisti konec, iz katerega vse 

izvira, s katerim se je vse začelo, saj gre za najstarejšo pustno 
prireditev pri nas. Šele kasneje so prišli karnevali, pustne 
zabave za otroke in odrasle, žaganja babe in drugo.

Baje so od pamtiveka kurili pusta na mostu. Menjali so se 
pusti, ljudje, 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 ostati. 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.

Pust je mrtev. 
Živel, Pust!

15

Vstopnino pobira S.

Bil si mož, ki je želel, da lahko bi cel zgorel,

da b‘ se truga ne zvrnila, ko b‘ se v potok prevrnila,

da bi ne norela Greta, kakor kakšna stara teta.

Ekološko, vse naravno, kot bilo je enkrat davno,

zdaj Ris postavil ti bo oder – končno enkrat eden moder!

(A.F.-T.)

Preko tete Tončke ter vseh tiskanih, elektronskih in 

betonskih medijev sporočamo, da nas je zapustil

Viktor K. Fragmatović

∞ – 2020

Prizemljeni pilot, bodoči oskrbnik Doma na Slivnici, 

kapetan splošne plovbe po urejenem jezeru, ekoterorist 

in ljubiteljski vrtnar v notranjih prostorih

Do pogreba bo počival. Medtem, ko bo on mirno 

ležal v žalni sobi bodočega pustnega muzeja v Žajfn'ci, 

bomo mi v bližini besno pili in jokali. Od torka  

do pepelnice. Pridite, pridružite se nam in darujte,  

kot bi šlo za Krisa. Smo precej bolni. Od nekdaj.

Cvetju, svečam ter ostalemu nekrofilskemu in 

neekološkemu sranju se odpovedujemo v Gretino korist!

Strašno žalujoči: 
Društvo Gnila država Grahovo, Gibanje za razstrupljanje 

Podskrajnik, Grotte Grad Snežnik d. o. o., A. A. (anonimni 

aviatiki) Brnik, Zavarovalnica Moja roka je tvoja roka,  

E(rjavec)K(arel)G(re), Električna samooskrba in druge 

dejavnosti d. n. o. Otonica, Korupcija d. d. – prodaja in 

distribucija žilnih opornic, Društvo »Prijatelji« Dolenje Jezero, 

Kurja farma Nadlesk, KK Stari panglci Čohovo, Kolektiv AFT, 

Klub ljubiteljev težke artilerije Poček/Postojna – Pridemo tudi 

na dom, Komunalne storitve Loška dolina in drugi.

Kdaj se je 
Muzl včlanil 

v Ribiško 
družino?

Ko je postal 
prestar, da 

bi bežal pred 
ribiškimi 

čuvaji.



1975: 
Pustno društvo Cerknica razvije svoj prapor. Odločijo se, 
da bodo nadgradili tradicionalni pogreb pusta in pripravili 
prireditev tudi v nedeljo, ko imajo ljudje več časa. Ta letnica 
se v zgodovino zapiše kot začetek organiziranega pustovanja 
pri nas.

1976:
Društvo pripravi prvo večjo prireditev, ki jo naslovi »Kmečka 
ohcet«. To je predhodnik velike pustne povorke po ulicah 
Cerknice. 

1977:
Prva prava pustna povorka z Martinom Krpanom. Predsedniku 
in ustanovitelju društva Miru Jenčku velika ladja, ki so jo na 
prireditev pripeljali gostje iz Zagona pri Postojni, ne da miru in 
porodi se ideja, da bi tudi sami začeli izdelovati velike pustne 
figure.

1978:
Po ulicah Cerknice prvič leti velika coprnica. Akademski 
slikar Milan Rot se pridruži pustarjem in nastane najbolj 
prepoznavna velika figura našega pusta: pramati Uršula.

1979:
Obiskovalci na karnevalu prvič občudujejo velikega hudiča, 
ki na pašo žene skupino polhov. Skupina je, kot kasneje še 
mnoge maske, nastala po motivu slik iz knjige Slave vojvodine 
Kranjske polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja.

1980:
Karneval odpade zaradi smrti 
predsednika Tita. Vseeno na 
pepelnico pripravijo pustov pogreb.

1981:
Iz jezera prvič priplava ščuka 
velikanka. Pravzaprav ne priplava, 
ampak jo na »raupšic«, na roke 
ujamejo jezerski ribiči.

1982:
Velikim pustnim likom se pridruži 
povodni mož Jezerko iz legende o 
nastanku Cerkniškega jezera. Največ 
pogledov, sploh med ženskami, privablja njegovo mednožje.
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od velikega poka do 1975 – na Notranjskem se vsako leto pustuje.  

Poganjiči strašijo po Cerknici, fantje dekletom, ki se do pusta niso omožila,  
na hišo narišejo »pojaca«. Na pepelnico pokopljejo pusta.  
Ustanovi se pustni odbor, ki bo kmalu prerasel v društvo.
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1983:
Prvič jo pustarjem zagode vreme. Pustuje se, a ne javno.

1984:
V centru Cerknice se postavi prava Butalska vas. Cerknico 
prvič obiščejo liki iz knjige Frana Milčinskega in je nikoli več 
ne zapustijo. Tudi te maske, kot vse velike figure, nastanejo 
pod rokami Milana Rota.

1985:
Obiskovalce karnevala prvič pozdravi veliki zmaj. Takrat mu 
pravimo še postojnski.

1986:
Spet nam jo zagode vreme.

1987:
V Cerknici je vse v znamenju« kontrabanta«. Tihotapljenje je 
stvar, na katero smo še danes zelo ponosni.

1988:
Odločimo se, da za vse grehe obsodimo in na začetku Cerknice 
javno sežgemo veliko coprnico Kunigundo. Karneval prvič  
v živo prenaša nacionalna TV.

1989:
Pripravimo Žabjo ohcet. Žabe z vsega sveta se zberejo pri nas in 
si, spet pred kamerami nacionalne TV, obljubijo večno zvestobo.

1990:
V luči družbenih sprememb se odpovemo karnevalu in 
pripravimo volilni golaž. Po Cerknici, ob velikih figurah, svoje 
programe predstavljajo butalske različice strank.

1991:
V letu, ko postanemo samostojni, karneval odpade zaradi 
slabih vremenskih razmer.

1992:
Našim maskam se na povorki prvič pridruži tudi veliki žabec 
Rego Vranjejamski – največja žaba na svetu.

1993: Izganjanje hudiča
Neposredni prenos karnevala (I)zganjanje hudiča na nacionalni 
televiziji s sežigom coprnice na grmadi. Butalci ugotovimo, 
da se s coprnicami ni za igrati, saj že med karnevalom začne 
močno snežiti. Erika Zmajska je zato brez dvoma naša zadnja 
coprnica, ki konča v plamenih.

1994:
Coprnice se maščujejo za sežig in zima spet pokaže svoje 
zobe. Karneval odpade.

1995:
Vse je pripravljeno za veliko pustno povorko, a dež prežene 
maske in obiskovalce pod streho.

1996: Hribci na svojem
Liki Marjana Mančka Dajnomir, Miliboža in Milimir se iz 
naših hribov prvič spustijo v dolino. Karneval nosi naslov 
Hribci na svojem.

Več kOt 45 lEt
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1997: Butalske zdrahe
V karnevalu spet kraljujejo Butalci. Kot vedno začno na debeli 
četrtek in pustni teden zaključijo na pepelnico s pokopom 
pusta.

1998: Zmajske zgage
Po karnevalski trasi prvič svoj ogenj bruha novi zmaj. Ta ni 
več postojnski, ampak butalski! Pridružita se mu tudi mala 
zmajčka.

1999: Butalski jež
Po ulicah Cerknice Butalci prvič porivajo velikega pitanega 
ježa.

2000: Butale volijo
Butale spet volijo. Šprinca Marogla zopet zleze v brado Župana 
Butalskega, ki na povorki pozdravi vse naše maske in številne 
goste.

2001:
Denarja ni - pusta ni

2002: Coprniški zlet
Pustovanje je v znamenju coprnic, ki na pustno nedeljo 
pripravijo Coprniški zlet

2003: Mesto pravljic
Cerknica postane Mesto pravljic

2004: 
Žled v led objame Butale in naše maske, kar prepreči 
tradicionalno rajanje

2005: Butale brez meja
Butalci svobodno zakorakajo po vsej Evropi. Prvič v karnevalu 
nastopi mlada coprnica Liza, ki je metlo zamenjala za prašiča.

2006: Brizgalna reforma
Karnevalu se pridruži Gasilska enota z novimi Butalci – gasilci. 
Izvedemo prvo pravo brizgalno reformo na slovenskem.

2007: Butale vztrajajo
Butalci spet prevzamejo karneval v svoje roke in vstajajo ter 
vztrajajo. Meščanom se pridruži Jara gospoda, nova generacija 
pomembnih Butalcev, ki je po skicah Božidarja Strmana – 
Miša nastala pod rokami Martina Petriča.

2008: Vrag v Butalah
Vrag obišče Butale, zato vsak obiskovalec karnevala prejme 
masko hudiča. Povorka je tako hudičevo dobra!

2009: Čut'm Butale
Butalci začutijo svoje mesto in spet pripravijo nepozabno 
rajanje.

2010: Zacoprana pomlad
Kljub pogubnemu žledolomu, ki je mesec dni pred karnevalom 
uničil skladišče, na povorki pustarji »zacoprajo« pomlad.

Več kOt 45 lEt



2017: Polh v škrini
Največji polhi na svetu kukajo iz škrine. V Butalah jih ne jemo, 
ampak kažemo vse številčnejšim obiskovalcem karnevala.

2018: Butalska veselica
Zakaj veselica? Zatu. Nikoli se ne vpraša, zakaj veselica. 
Enostavno prideš in se veseliš. Nastaja tudi vse več butalcev, ki 
jih pod mentorstvom Martina Petriča izdelujejo posamezniki.

2019: Butalska družina
V času, ko se vsi sprašujejo, kaj je družina, se isto sprašujemo 
tudi Butalci. Ampak mi pridemo do odgovora: butalska 
družina smo vsi pustarji, predstavlja pa nas tudi nova maska 
butalske družine v karnevalu, delo Bora Šparembleka.

2020: Hojladrija, ribičija
Ščuka se levi in dobi novo preobleko. Karnevalu se pridruži 
nova skupina ribičev, ki se ukvarja z raubšicom na tastar način 
s tastaro opremo v tastarih oblekah.

P. S.: 
Butalci imamo sicer velike glave, a slab spomin. Največji 
problem nam delajo pisni viri, ki jih redno izgubljamo. 
Zanašamo se na ustne vire, ki so tradicionalno nezanesljivi, 
zato se opravičujemo za vse morebitne napake, ki so nastale 
v tem zapisu. Pustovanja pri nas so pač nepozabna, čeprav se 
jih očitno slabo spomnimo…

2011: Slava države butalske
Butalci spet cel teden opevajo slavo svoje butalske države in 
začno teči svoj Butalski tek v maskah.

2012: Coprniški bal
Na Coprniški bal v Butalah na 
prašiču prijezdi pomlajena coprnica 
Liza, ki je prestala lepotno operacijo 
Martina Petriča.

2013: Butalska olimpijada
Butalci pripravijo čisto pravo 
olimpijado, ki se jo udeležijo vse 
naše maske in mnogi gosti. Tek 
med častnim krogom po Butalah 
odpoje svoj labodji spev.

2014: Žabje leto
Po Cerknici zopet skačejo žabe, ki 
so si končno spet izborile svoje leto.

2015: 40 zacopranih
Praznujemo 40 let Pustnega društva in po Cerknici leta vsaj 
40 zacopranih.

2016: Ščuka na suh‘m
Butalci so rekli »še to spijemo, pa gremo« in izpraznili 
Cerkniško jezero. Ščuka je ostala na suh‘m in se skupaj  
z drugimi figurami odšla pokazat na karneval. 
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NEDELJA, 23. februar 2020
točno okoli 12.32

Zimo preganjamo od 20. 2. do 26. 2. 2020. 

Pustni torek
25. 2. 2020
ob 19.00, Kulturni dom Cerknica

TV Čohovo, ponovitev
Ponovitev uradnega butalskega  
TV programa. Predstava ni  
primerna za otroke.

Pepelnična sreda
26. 2. 2020
ob 16.00, od Žajfn'ce do mostu  
čez Cerkniščico

Pokop Pusta
Najstarejša premikajoča pustna  
ulična predstava na Slovenskem  
z ognjeno-mokrim koncem.

Pustni ponedeljek
24. 2. 2020
ob 19.00, Kulturni dom Cerknica

Po cesti gre en stari mož
Etnološka prireditev

Vstopnice 
v predprodaji 
po nižji cenah:

Glasbeni gostje:
Mambo Kings, 
Ansambel Stil

Glasbeni gostje:
Pop Design, 

Nočna pravila, 
Pivo in čevapi

Ljubljana-Cerknica- Ljubljana

z busom na karneval ...

Cena povratne karte 10 €. Akcija 4+1
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v Pustna nedelja

23. 2. 2020
točno okoli 12.32,  
po ulicah Cerknice

Veliki pustni 
karneval, 
HOJLADRIJA 
RIBIČIJA
Veliki tradicionalni 
pustni karneval 
z vsemi priljubljenimi 
liki, velikimi figurami in 
gostujočimi maskami. 
Po karnevalu sledi 
rajanje v središču 
Butal.

Glasbeni gostje:
Modrijani, 
Ansambel 

Jelen

Debeli četrtek
20. 2. 2020
ob 16.00, pred kulturnim domom  
v Cerknici

Žaganje babe
Slavnostna otvoritev pustnih 
prireditev, prevzem oblasti, otvoritev 
pustne razstave.

ob 20.00, pred galerijo Krpan

Otvoritev razstave
3. samostojna razstava Bora 
Šparembleka – KO BOM PRIŠEL 
DOMOV, BOM RISAL 

Pustni petek
21. 2. 2020
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. 

ob 21.00, šotor pri Žajfn'ci v Cerknici

Vaba za ščuke – 
pustna zabava

Pustna sobota
22. 2. 2020
ob 15.00, Športna dvorana Cerknica

Majhne rib'ce, dobre rib'ce – 
otroška maškarada
Največja otroška maškarada  
s coprnicami, Butalci in drugimi gosti. 

ob 21.00, šotor pri Žajfn'ci v Cerknici

Ščuka cuka –
pustna zabava

Več na www.pust.si


