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

V veliko veselje in čast mi je, da Vas lahko ponovno na-
govorim. Kar nekaj časa je že minilo, odkar sem Vam 
zadnjič tako pihal na dušo. Ja, udarila je epidemija, za 

katero sem Vam govoril, da je pri nas ne bo. Zaprli so nas. 
Dokaz, da so tudi Butale enakovreden del razvitega sveta in da 
imamo vse, kar imajo drugi. In to takoj, brez zamika. V živo. 
Nisem počival. Trdo sem delal v Vaše dobro. Nosil sem svojo 
masko. Ležal na svojem kavču in se redil. Za Vas! Tudi sam 
sem se preselil na svetovni splet in ugotovil, da nam Butalcem 
za primat najbolj neumnih konkurira ogromna množica lju-
di, za katere prej nisem vedel. Vplivneži ali »influenserji« so 
najhitreje rastoča gospodarska panoga. Veliko jih je, vsekakor 
več kot osebnih zdravnikov. Morda bi bilo dobro razmisliti, 
da se jih uporabi. Zdravnika zlepa ne dobiš. Kličeš vsak dan 
celo dopoldne in največ, kar dobiš, je avtomatski odzivnik. 
Vplivneži pa so precej bolj odzivni kot odzivnik. Kot tudi po-
litiki. Letos so za našo kondicijo skrbeli s tem, da smo jeseni 
vsako nedeljo hodili na volitve in referendume. Očitno smo 
se malo naveličali fantov, saj smo izvolili predvsem dekleta 
(bravo coprnice!) in nekoga, ki rad pomaha. Ali pa pomaga. 
Ne vem točno. Ga ne razumem vedno. Pri teh njegovih h-jih. 
Pomahal je tistim, ki jih nismo izvolili in jih povabil v vlado. 
Pa gasilcem na Krasu. Hudo je bilo, še sreča, da imamo dovolj 
gasilcev in vode. Če ne, jo pa pripeljemo. Kot so jo z Blok vozili 
v dolino. Mesece. Čeprav baje voda rada sama teče s planote 
v dolino, smo ji morali pomagati z gasilskimi cisternami. Za 
boljši ogljični odtis. Smo zelena turistična destinacija – vodo 
prinesite s seboj! Danes mora biti vse hitro in varno. In če si ne 
moremo oprati avta s čisto izvirsko vodo, smo jezni. In začne-
mo kričati. Tega pa nihče ne sliši rad, sploh pred volitvami. In 
če celo poletje stojimo v kolonah pred številnimi semaforji, 
vemo, da se dela. In da bodo trak prerezali do roka. Zato v tem 
najdemo dobre strani. Recimo to, da zdaj Rakek ni več edini 
kraj v občini s to svetlobno ureditvijo. Tam sicer ostaja ozko 
grlo, pod železniškim podvozom, ki ga imenujemo tudi Butal-
ska vrata ali Slavolok zgage. Drugače pa gre. Bom raje tiho. 
Samooklicana avtonomna cona Rakek je strateškega pomena 
za našo vsakodnevno logistiko, ko se vsak zase vozimo delat  
v Ljubljano. Pa »rakovški bazen« je tudi bogat z energenti, tam 
je kar 50 % občinskih črpalk! Zaenkrat je še naš, lahko pa si 
ga prisvoji kaka druga občina. Rakovčani so dovolj nori, da se 
»samoodločijo« in gredo pod Postojno, naprimer. Potem bo pa 

Nagovor Župana Butalskega  
ob prihajajočih pustnih praznikih

Mestu in svetu 
ali 

Vstanimo in plešimo,  
bratje Butalci, sestre coprnice!

od torka, 14. 2. 2023

vojna! Rakeka sicer ne ljubi-
mo najbolj, a je naš in ga ne 
damo! Take stvari se danes 
dogajajo po svetu, kar bli-
zu nas. Grozno. Sočustvu-
jemo in si želimo, da bi bili 
Butalci vseeno bolj razumni, 
če ali pa ko bo potrebno. 
Kako pa kaj pri nas? 
Samo v dolini je prišlo 
do spremembe na ob-
čini. Tam stari župan 
ni več kandidiral. 
Drugje pa, tako 
kot jaz, ostaja-
jo v sedlu pre-
verjeni kadri. 
Kontinuiteta 
vodi v na-
predek! Ali 
pa v dik ta-
turo. Meni je 
bolj všeč ono 
drugo. Ne ma-
ram opozicije. Ved-
no bi kaj radi. Jaz pa 
ne morem dati, sem 
že vse razdal našim. 
Nimam! Saj greste lah-
ko s kolesom. So zdaj že 
povsod steze. In table, 
če se izgubite in ne 
veste, da ste na Mali 
gasi. Navigacija vas 
si cer ne 
bo naš-
la, ker 
je tam 
uradno 
neka 
dru  ga ulica. Pa pravijo, 
da bo vse za me nja la umet-
na inteligenca. Ja, saj je res, 
da lahko napiše tak uvod-
nik, kot ga zdaj pišem jaz. 
Tudi kakšno lepo sliko lahko 
nariše. Pa lahko spije cel liter 
šnop ca, kot pravi pustar? 
Ne. Tega pa ne zmore. Zato 
se ne bojim. Pust bo vedno 
ostal človeški. Pod maskami 
smo vsi krvavi. Pa včasih 
po kolenih, če je pot domov 
predolga. No, v Cerknici pa 
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rekli, saj nima čustev. Morda ga lahko navadimo tudi za 
delo medicinske sestre. Teh je sicer tudi dovolj, samo delajo  
v Avstriji, Italiji, Nemčiji … Tam jih imajo pa premalo. In jih 
zato plačajo. Kakšen čuden poslovni model. Če bomo začeli 
plačevati delavce, lastnikom in državi ne bo ostalo dovolj zase. 
Nehvaležni in nerazumni smo. Povsod smo na dvoje. Vedno 
na pol. In zato se nikamor ne premaknemo. Še Notranjce bi 
radi razdelili v dve pokrajini. Razseljen narod. Izgubljeno 
ljudstvo. Čedalje manj nas je. Premalo, da bi šteli. Logatčani 
so že predmestje Ljubljane, Postojnci pa se imajo za Primorce. 
Samo še strogo, zlato, jedro - Združene Butalske Občine (ZBO) 
smo ostale notranjske. Na Blokah cveti turizem, gradi se, še 
Bloške teke so spet imeli! Dolina je postala obljubljena dežela 
za vse ljubitelje alternativne kulture, ki ob gradu vsako leto 
pokažejo, da se da, če se združimo v eno. V Cerknici pa tudi 
ni slabo, kajne? Edino po jezeru bi spet radi vozili in parkirali. 
Zastonj, kjerkoli in kadarkoli. To nas pa strašno moti. In ti 
prekleti turisti, ki se sprehajajo po urejenih in nagrajenih 
poteh, točno tam, kjer smo se mi prej vozili s svojimi starimi 
dizli. Da jih ni sram! Še sreča, da kmalu postanejo lačni in žejni 
pa gredo kam drugam. Saj tu tako ni kje prespati, če nimaš 
avtodoma. Ko pridemo na jezero, zdaj prvo zagledamo nov 
center za obiskovalce, ki se ga je prijelo ime »skedinj«. Tam 
lahko turisti izvedo več o jezeru, kot vemo mi, domačini. Baje 
nam še ni preveč všeč. Ne maramo sprememb. A se ga bomo 
navadili. Kot se bomo tega, da parkiramo pri britofu in gremo 
naprej s kolesom ali peš. Sami, če se le da. Prilagodljivi smo, 
vse nam pride v navado. Počasi, a pride. Zato vem, da nam bo 
uspelo. Ker smo taki preživeli do zdaj. Vemo, da pride čas, ko 
se spametujejo Butalci. In pride čas, ko se umirijo norci. A na 
srečo je tudi čas, ko znorijo Butalci! In ta čas je zdaj!

Ja, prazniki so spet tu! Piše se nova butalska zgodba O treh 
zimah in enem samem karnevalu. Letos bomo zmajevali. 
Ne z glavo, ampak po coprniško. Pripravili smo vam čisto 
pravo COPRNIŠKO ZMAJEVANJE. Cel teden. Še več kot en 
teden. Od praznika zaljubljencev, ko odpiramo vrata razstave 
PUSTOISTOV v galeriji Krpan, pa do pepelnice, ko se bomo 
spet na mostu poslovili od ubogega pusta. Vse bo drugače, 
kot novo bo. Kot bi vse videli prvič. Po dveh letih mask je čas 
za – maske. Taprave, pustne. Videli boste vse, o čemer sanjate, 
vse kar si želite. Vse. Le Cece ne. Ta bo pri kurentih. 

Pri nas bo pa KURENTA!
Naj bo veselo! Pa Knjižnica Rakek!

Vaš Župan Butalski, 

z lastno roko in glavo
(preverjena butalska inteligenca)

leta 1. po novem štetju

do srede, 22. 2. 2023

vsaj otro ci, ki igrajo nogomet, niso več do vratu blatni, ko 
pridejo domov s treninga. Zdaj igrajo na umetni travi, pod 
žarometi na obnovljenem igrišču pred šolo. Saj za otroke gre, 
kajne? Članskih ekip v ekipnih športih pri nas praktično ni 
več. Odrasli nimamo časa za šport. Sami delamo, hodimo 
sami na Slivnico, hodimo sami v fitnes, hodimo sami tekat po 
jezeru in sami hodimo na sprehode. Najraje smo sami. Zato 
tudi gostilne crkujejo. V času zaprtja smo se naučili piti sami 
v svoji garaži in smo ugotovili, da je tako ceneje, pa 

še v dobri družbi smo. Sami s sabo. 
Ljudje pa vedno nekaj govorijo, 

zahtevajo, kričijo, nas učijo in 
nam razlagajo, zakaj nimamo 

prav. Pa da bi morali poslu-
šati njih, ki so v služ benem 

času na internetu 
brali članek, ki 
jim daje prav. In 
oni zdaj vedo 
in vsem nam 
bodo po ve da -
li, ka ko naj 
živimo. Vsak 
glas šteje. In 
vsi glasovi 
imajo prav, 

kajne? Res-
nica je ena sama, 

ni jih več. Samo gle da-
mo jo vsak s svo  je stra-
ni, pa se nam zdi, da so 
različne. In tudi zdrav-
nikov je dovolj. Samo 
ne pri nas. Zdaj so še 
po Balkanu, jih bomo 
kmalu pripeljali. Kot 
vodo. Pa turističnih in 
gostinskih delavcev je 
tudi dovolj. Samo kaj, 
ko so se v času zaprtja 
vsi prezaposlili in 
ugotovili, da jim 
je zdaj lepše. Ni 
jim več treba cele 
dni garati in se 
ukvarjati s tečnimi 
ljudmi. Kdo bi jim 
zameril. Morda bi 
za ta podhranjena 
področja lahko 
up orabili to umet-

no inteligenco. Naj dela stroj, saj 
lahko cel dan stoji na nogah. Naj 
posluša, kaj vse žaljivega mu bomo 
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torek, 14. 2. 2023

Alešo Gantar Ileršič lahko srečamo v ›tastari blagovnici‹ – 
v trgovini 107, kjer »oblačijo prostore, lahko pa tudi našo 
Coprnico Uršulo«, ali pa v galeriji, saj je nova predsednica 
Društva Notranjskih kulturnikov Krpan. In ker imata kultura 
in pust kar nekaj skupnih točk, je prav, da se znajde tudi  
v pustnem časopisu.
Kaj ti pust pomeni? 
Ker nisem rojena Cerkničanka, mi najbrž manjka gen za 
pustovanje. Kot osnovnošolka sem bila enkrat polhek na 
karnevalu, pa sem se zasanjala in stala na mestu, ko je moja 
skupina šla že naprej. Kot najstnica sem, namesto da bi 
kričala Kurentaaa, govorila »dej, nehi«. Potem pa so me kot 
radijsko napovedovalko in voditeljico povabili k uprizoritvi 
TV Čohovega, kasneje pa še kot sokomentatorko pustnega 
karnevala. Z Mihom Razdrihom sva morala biti prav nora 
pustna kombinacija, on pravi domačin z močnim cerkniškim 
naglasom, jaz pa fina gospodična z ljubljanskim naglasom. 
Ko sem dobila fanta Cerkničana, ki je zdaj tudi moj mož, pa 
se je le začela moja identifikacija s krajem in posledično tudi  
z njegovimi običaji. Začela sem se kopati na jezeru in seveda sem 
začela pustovati. Parkrat sem bila tudi pri Pustku in spomnim se, 
da smo tja vozili svoje študentske prijatelje, saj česa takega drugje 
nisi mogel doživeti. Ker pa nisem huda žurerka, je zdaj vrhunec 
mojega pustovanja nedeljsko popoldne, ko na ulicah Cerknice 
srečaš sokrajane, ki jih med hitrim tempom življenja ne uspeš. 
Takrat res gremo vsi ven, med ljudi, spijemo kakšno pijačo ali 

Intervju Aleša Gantar Ileršič

dve in se pogovorimo za nazaj 
in za naprej. Kot kulturologinji 
pa mi je najbolj zanimiv pustni 
pogreb, saj ima ta res prvinske 
elemente. Zanj so potrebni posebni 
ljudje in zdi se mi izjemno, da smo lahko priča tako arhaični 
predstavi, ki je za gledalce tudi katarzična. 
Kaj pa pustovanje pomeni za galerijo Krpan? 
Letos se kot predsednica Društva notranjskih kulturnikov 
Krpan srečujem s pustom še z nove perspektive. Poiskati 
tisto srž v pustovanju in jo pokazati skozi umetnost ali pa 
poiskati umetnost v pustovanju. To bodo skušali prikazati člani 
našega društva, vsak skozi svoje orodje umetniškega izražanja.  
V Galeriji Krpan v sodelovanju s Pustnim društvom 
pripravljamo razstavo s pustno tematiko, ki jo bomo  
z ljubeznijo odprli na Valentinovo, 14. 2. 2023, ob 18.00 h. 
V Cerknici velja, da si je treba masko izdelati sam. Tudi 
to je neke vrste umetnost, kultura. Koliko je ta kultura 
in nenazadnje tudi pustni motivi (coprnice, Butalci…) 
vpeta v delo društva Notranjskih kulturnikov Krpan? 
V društvu smo že imeli delavnice izdelovanja butalskih glav,  
s čimer se ohranjajo veščine in izročilo... Torej društvo vsekakor 
želi pridonesti k ohranjanju pustnega izročila in tvorno sodeluje 
s pustnim društvom. V prodajni galeriji pa skozi vse leto 
prodajamo male coprničke, ki jih izdelujejo naši člani.

RaZStavA

Pustna razstava v galeriji Krpan

RazSTaVa PusToisToV
Odprtje RAZSTAVE PUSTOISTOV bo v torek, 14. februarja 2023, ob 18. uri v galeriji Krpan.

Notranjci smo umetniški narod. In Butalci smo 
Notranjci. Zato se osrednja in hkrati edina galerija 
v mestu za praznike obleče v pustne barve. Že leta. 

Navadno smo razstavo odprli na debeli četrtek, 
a kaj, ko je zdaj v pustnem tednu že toliko 
prireditev, da na vse človek enostavno ne more. 
Pa smo rekli, da bo najbolje, da vrata v Krpana 
odpremo že prej. Recimo v torek pred pustom, 
ko imamo vsi še toliko časa, da si lahko v miru 
ogledamo, kaj so nam tokrat pripravili nasledniki 
slikarja Čačke. RAZSTAVA PUSTOISTOV letos 
združuje stare in mlade pustne avtorje. Pa še kakšnega 
vmes. Butalski pustoisti Božidar Strman – Mišo, Martin 

Petrič, Bor Šparemblek, Mitja Manček, Miha Razdrih 
in še kdo nam bodo predstavili kakšno je pustno stanje 
duha. Vsak od njih ga vidi po svoje, s svojimi očmi,  

v svojih tehnikah in inštalacijah. Ni naključje, da bo 
odprtje razstave potekalo ravno na Valentinovo, 

saj so vsi avtorji nesmrtno zaljubljeni … v pust, 
seveda. Tako kot smo vsi, kajne? Na druženju 
ob odprtju boste lahko uživali tudi v prvem 
javnem pustnem podcastu, v katerem bo Lojz 

Pustni gostil pustarje, ki so zaznamovali skoraj 
pol stoletja organiziranega maškaranja pri nas. Brez 

dvoma bo zabavno in prijetno, zato si le vzemite čas in se 
nam pridružite. Ne bo vam žal. Obljubimo! 

Razstavo 
pripravljata 

Društvo 
notranjskih 

kulturnikov KRPAN 
Cerknica in 

Pustno društvo 
Cerknica.

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 proda-
jati megle. Peciva in ostale hrane imajo 
dovolj že čez leto, prežaganih bab pa so 
po televiziji videli že toliko, da jih to za-
nima ne več pretirano. Zato Butalci ob 
začetku pustovanja v Cerknici zdaj raje 
kot »farbamo« mulce prevzamemo ob-
last, coprnice iz Slivnice prižgejo pust-
ni ogenj, babo prav zares prežagamo  
(res da leseno, pa kaj – Butalci pravimo:  
»Bolje lesena kot nobena«), izstrelimo nekaj 
salv in veselo rajamo! Butalci, coprnice, ža-
be, polhi in ostale maske veselo vzklikajo no-
vemu Županu in dejstvu, da se je Cerknica  
znova za en teden spremenila v Butale.
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četrtek, 16. 2. 2023

Slavnostna otvoritev pustnih prireditev s prevzemom oblasti

ŽagAnJe BabE
Na debeli četrtek, 16. 2. 2023, ob 16.00 – šotor pri OŠ Cerknica

Žaganje babe je prireditev, ki se od vseh pustnih dogod-
kov najraje premika. Začeli smo že pred davnimi leti. 
Takrat smo žagali po vsej Cerknici. Velik bel kombi 

je krožil po pustnem mestu in otroci smo mu sledili, saj je 
obljubljal krvav začetek praznikov. Babo bomo žagali – se je 
slišal glas iz zarjavelih zvočnikov, pritrjenih na strehi tabor-
niškega ponosa. Spraševali smo se: »Kdo je ta baba in zakaj 
jo bodo žagali?« Kombi je speljal od »Pustka«, kot smo rekli 
hišici, kjer je včasih domovalo naše društvo. In otroci smo 
se pognali za njim. Ustavil se je na Taboru, kjer je bil včasih 
zdravstveni dom. Čakali smo, kaj se bo zgodilo. Pa so rekli, 
da je tu še ne bodo žagali in so se odpeljali naprej. Po cesti, ki 
je danes enosmerna, smo tekli do centra mesta, kjer je danes 
zelenica in par klopic, včasih pa je tam stala velika stara stav-
ba, ki smo ji rekli Area. Pa je tudi tam še niso hoteli žagati. 
Kombi se je odpeljal naprej, do stare kinodvorane, ki je danes 
lepo obnovljeni Kulturni dom. Ker skrivnostne babe tu-

di tu niso in niso 
hoteli žagati smo 
postali že pre-
cej sumničavi in 
nestrpni. Jo bo-
do sploh ža gali? 
»Bomo, bomo,« 
so rekli in se od-
peljali na prej. In 
mi smo jim sledili.  

Do konca. Tam so nam razložili, da je žaganje babe le star 
običaj in da so s strašno zgodbo o krvavem dejanju, ki naj bi 
se zgodilo nekje v mestu, ženske včasih, v predpustu, spravile 
otroke iz hiše, ko so pekle dobrote. Lačni otroci bi vse nape-
čeno drugače sigurno še toplo pojedli. No, odkrito priznam, 
da mi potegavščina ni bila všeč. Na to finto pa ne bom več 
padel, sem si obljubil. In nisem. Že naslednje leto je bilo 
Žaganje babe namreč drugačno. Pred kinom je stal oder, 
na njem pa je na kozah ležal velik hlod. In so ga prežagali.  
Z veliko amerikanko. Žago seveda. Pa maske so bile in salve 
so pokale, da se je vse treslo, ko je župan Butalski prevzel 
oblast. Prava otvoritev pustnih prireditev. Z leti smo dodali 
še pustni ogenj, pa glasbo in marsikaj drugega. Žaganje je 
postalo utečena, tradicionalna prireditev. Lani pa smo ga 
spet prestavili, tokrat v Kulturni dom, saj je bila to ob vseh 
ukrepih edina možna rešitev. Butalsko, kajne? Lepo je bilo, 
kulturno. Pa se kljub temu letos naše žaganje spet premika. 
Selimo se v šotor, ki bo stal na novem prireditvenem prosto-
ru pri šoli, na vhodu v Butale. Zakaj? Zato. Zato, da bomo 
pod streho, pa zato, da bomo imeli luč, pa zato, da bo bolj 
toplo in bomo lahko otvarjali naše pustovanje dolgo v noč. 
Se boste že navadili. Dokler se spet kam ne premaknemo. 
Pravočasno boste izvedeli. Letos pa le pridite pogledat, kaj 
vse smo vam pripravili. In kar brez skrbi, babo bomo še 
vedno žagali. In prevzeli oblast. Pa prižgali pustni ogenj.  
In vse ostalo. Pa glasbe bo veliko. In Jeleni. Skratka – žaganje 
kot se šika! Pridite, mi bomo tam!

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 proda-
jati megle. Peciva in ostale hrane imajo 
dovolj že čez leto, prežaganih bab pa so 
po televiziji videli že toliko, da jih to za-
nima ne več pretirano. Zato Butalci ob 
začetku pustovanja v Cerknici zdaj raje 
kot »farbamo« mulce prevzamemo ob-
last, coprnice iz Slivnice prižgejo pust-
ni ogenj, babo prav zares prežagamo  
(res da leseno, pa kaj – Butalci pravimo:  
»Bolje lesena kot nobena«), izstrelimo nekaj 
salv in veselo rajamo! Butalci, coprnice, ža-
be, polhi in ostale maske veselo vzklikajo no-
vemu Županu in dejstvu, da se je Cerknica  
znova za en teden spremenila v Butale.
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Uradni butalski TV program, na katerem 
najdete vse, razen tistega, česar ne.

Na pustni četrtek, petek in torek,  
ob 19.00 v Kulturnem domu Cerknica

Butalska televizija ostaja edina televizija na 
svetu, ki omogoča ogled programa tudi 
vnaprej, ne le za nazaj. Letos boste 

butalski pogled na svet lahko spremljali že 
na pustni četrtek, torej dan pred petkovim 
uradnim predvajanjem. Kdor pa bo v teh 
dveh dneh prezaposlen, pa ima predstavo 
priložnost videti še na pustni torek.

Pa bo na programu sploh kaj novega? Bi 
bil morda že končno čas za menjavo formata, 
programa, oddaj, celotne ekipe? Hja, znana 
kolumbijska pevka bi se vprašala, zakaj bi menjali 

TV ČohOvOpetek, 17. 2. 2023

TV Čohovo –  
na voljo tudi 

v 5D tehnologiji 
multisenzorični program,  

ki ga lahko gledate, 
poslušate, vohate, tipate  

in okušate (tega vam sicer 
RES ne priporočamo, 

je pa hipotetično 
možno).

Rolex za Casio ali Ferrarija za Twinga, a Butalci smo tovrstnim 
menjavam kar naklonjeni, saj:
• Tako Rolex kot Casio kažeta 12:32, ko je to treba
• V Twinga spravimo precej več naših velikih butalskih glav 

kot v Ferrarija

Tako da smo mi tudi z malim včasih zadovoljni. Naše boljše 
polovice morda malo manj, pa vseeno… Na programu letošnje 
uradne butalske televizije TV Čohovo bo veliko malega. To vam 
lahko namignemo. Za več pa boste morali obiskati katero od 
predstav. Kar pridite. Še žal vam bo.

Župan Butalski vam bo povedal, kar vam gre; v dezin-
formativni oddaji Butalnik boste izvedeli, kaj se dogaja, kaj 
se ne dogaja in kaj bi se moralo dogajati; ker ni TV programa 

brez resničnostnega šova, tudi ta ne bo manjkal; kulture 
željni boste uživali v glasbenih točkah in obljubimo 

vam – letos boste od TV programa dobili tudi 
nekaj koristnih nasvetov in iz Kulturnega do-

ma odšli vsaj malce pametnejši. Razen, če ste 
nadpametni že sedaj – v tem primeru se pred 
ogledom programa rajši posvetujte z zdrav-
nikom in farmacevtom. Pa še z zdravilcem 
in homeopatom. Tako, za vsak slučaj.

Vstopnina: 8 €

6

Interaktivna predstava za najmlajše

BuTalOgijA  
za CoPrNiCe  
in CoPrNiKe

Pustna sobota, 18. februarja 2023,  
ob 10. uri v Kulturnem domu Cerknica

Pustne zabave – šotor pri OŠ Cerknica

V prireditvenem šotoru pred OŠ Cerknica  
se bodo letos odvili trije dogodki.

Začnemo v četrtek, 16. 2. 2023, z Žaganjem babe, 
ko bomo slavnostno otvorili pustne prireditve.

Butalci bodo na ta dan prevzeli oblast ter se  
z Ansamblom Jelen in Christine veselili do 22.00. 
Vstop je prost. 

Petkova pustna zabava 
se bo odvila 17. 2. 2023, 
nastopili bodo 
Ansambel Stil in 
Tanja Žagar.

Dan kasneje, v soboto,  
18. 2. 2023 se bomo zabavali  
ob ritmih Koktelsov in  
Dejan Dogaja banda.

Obe zabavi začnemo ob 21.00.

Vstopnice so že v predprodaji  
in jih dobite na vseh prodajnih  
mestih mojekarte.si ali na spletu.
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Anže Brlan je pustar že od malega. Od polhov, 
bi se reklo. Na koncu pa je pristal med Butalci, 
kakopak. Nepogrešljivi član uradne butalske  
TV Čohovo in Butalc od glave do peta. To je seveda 
mišljeno kot kompliment.
Kako se je začela tvoja pustna pot?  
In seveda, kako nadaljevala?
Uuff… že lep čas je od tega, raje ne bom o letih. Prvi spomini 
mi segajo v 1. razred OŠ, ko so nas po razredih »pobrali« 
predstavniki Pustnega društva in nas oblekli v polhe. S Pustom 
sem nato odraščal preko netopirčkov, žabic, žabje vojske, vse 
do Butalcev. Ekipi TV Čohovo sem se na pobudo očeta (in tudi 
Mihe Razdriha) pridružil ob 40. obletnici Pustnega društva. 
Takrat sva z očetom prvič in (zaenkrat) zadnjič sodelovala 
v predstavi. Danes pa sem vodja manjše skupine Butalcev  
v karnevalu in prva r't TV Čohovega.
Kakšne vse pa so bile kaj tvoje zadolžitve? In kaj ti še 
manjka, pa bi rad preizkusil?
V karnevalu sem bil praktično že »vse«: polh, žaba, Butalc. 
Tri ali štiri leta sem bil zadolžen za sprejem in organiziranje 
gostujočih skupin, velikokrat pa sem tudi očetu pomagal 
pri organiziranju in obveščanju komentatorjev karnevala in 

Intervju Anže Brlan
komentatorskih mest. Le voznik velikih 
figur še nisem bil.

Mesto vodje skupine Butalcev preda-
jam mlajšim, še vedno pa se vidim kot 

aktivnega člana ekipe TV Čohovo. Že lep 
čas pa me mika tudi vloga Lojza P. Mogoče 

pa me je Červeku uspelo malo omehčati in bom 
v prihodnosti prijel tudi za tavel'k mikrofon. 

Zdaj nam pa prosim zaupaj še kakšno smešno  
oz. zanimivo prigodo, ki se ti je pripetila v tem času.  
Pa da je vsaj približno za v javnost...
Teh prigod se je nabralo kar nekaj. Eno leto sem pri Primčku 
pričakal goste s Ptuja. Samo še njih sem čakal. Zaustavil sem 
avtobus, vstopil, se predstavil in jim predal vse potrebne 
informacije o poteku karnevala in ostalih dejavnostih. Ko sem 
se želel posloviti, mi niso dovolili izstopiti dokler ne popijem 
vsaj petih kozarcev »soka«. Šele pri Mineralki sem se uspel 
dogovoriti, da me spustijo k svoji skupini, od vsega popitega 
»soka« pa mi je v glavi prav prijetno igrala godba.
Nam zaupaš še, katera godba ti je igrala? Cerknica? 
Loška dolina? Laško?
Četrt dolinske, četrt kamniške pa pol cerkniške... V bistvu 
nimam pojma, vem samo, da niso bili preveč uglašeni...

7

četrtek, 18. 2. 2023

Interaktivna predstava za najmlajše

BuTalOgijA  
za CoPrNiCe  
in CoPrNiKe

Pustna sobota, 18. februarja 2023,  
ob 10. uri v Kulturnem domu Cerknica K do so BUTALCI? Kdo so pa COPRNICE? Kaj pa 

COPRNIKI? Kje je pa zmaj? A je tukaj? V Mestu 
pravljic živi cel kup pravljičnih bitij! In kakšno glasbo 

imajo radi? Pa zakaj imajo eni tako velike glave? Vse to izveste  
v naši predstavi. Pa še kaj drugega. Butalogija je veda o Butalcih,  
o coprnicah, o pustu. Ja, o pustu v Cerknici! Super! Priletite 
mimo. Na metli, če se le da!

Vstopnice: 5 €, v prodaji  

v Kulturnem domu Cerknica  

ali na www.mojekarte.si

ButaLoGija
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Veliki tradicionalni pustni karneval

CoprNiŠko ZmAjeVanjE
Na pustno nedeljo, 19. 2. 2023, točno okoli 12.32  

po ulicah pustne Cerknice

Butalski inštitut za intiligenco (BUZI)  
je na podlagi mnogih raziskav že pred časom prišel 
do pomembne ugotovitve: naši najmlajši morajo 
takoj ob rojstvu, če ne že prej, prejeti dobršno dozo 
Pusta v svoje življenje. V nasprotnem primeru jim 
grozi bolezen, imenovana hipopustitis (pomanjka-
nje pusta). Simptomi se kažejo v prekomerni zagre-
njenosti in čemernosti v pustnem času. Najboljše 
zdravilo – otroška maškarada!

8

sobota, 18. 2. 2023 OtRoškA mašKarAda

OtRoškA 
mašKarAda

Na pustno soboto, 18. 2. 2023, 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 18. 2. 2023 v telovadnici pri OŠ Cerknica.

Kakšna je razlika med otrokom, ki se udeleži otroške 
maškarade, in med otrokom, ki se je ne udeleži? V eni sami 
črki. Razpoloženje taprvega je pustno, razpoloženje drugega 
pa pusto. 

Vštulimo torej otrokom še tisti »N« v razpoloženje in jih 
peljimo na otroško maškarado v Cerknico! Kako naj se 
male coprnice naučijo coprati, skrbeti za vreme in leteti 
z metlo? In kako naj se mali Butalčki naučijo pravilno, 
po butalsko razmišljati? Ja tako, da mi, izkušeni Butalci 
in Coprnice, svoje znanje prenesemo na njih. Pa niti ne 
toliko znanje, temveč predvsem vzdušje. 

Vstopnina:  
4 € v predprodaji  

6 € na dan dogodka

Prenos pustnega vzdušja na mlajšo generacijo v Cerknici že 
dolga leta poteka na pustno soboto. Tu se zberejo tradicionalne 
maske, kot so butalci, žabe in čarovnice ter ob vzpodbudi 
animatorjev in glasbenih gostov veselo rajajo v družbi mladih 
obiskovalcev. Ti pa ta dan niso navadni otroci – prelevijo se  
v princeske, prince, škratke, medvedke, čebelice, žabice, super- 
mene, spajder-mene, bet-mene, tako pis-mene kot nepis-mene.

Letos nas bodo zabavali Challe Salle, Evora in Mace! 
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nedelja, 19. 2. 2023

9

Poznamo več vrst 
ZMAJEVANJA.

Zmajevanje z Butalsko glavo. Butalci radi 
zmajujemo z njo. Največkrat, ko nam kaj ni 
všeč ali se s čem ne strinjamo. Kar se po-
gosto dogaja. Zmajujemo pa tudi v znak 
odobravanja. Tako, da nikoli pravza-
prav ne veste, kaj si v resnici mislimo.

Zmajevanje s coprniškim nosom. 
Ko opazite, da coprnica začne zma-
jevati s svojim nosom… Prvo malo 
gor in dol, potem pa dvakrat levo in 
enkrat desno… Ste lahko prepričani, 
da bo vsak čas začela kriliti s svojim 
pregrinjalom in glasno vreščati. To po-
meni, da bo začela coprati. Največkrat vre-
me, a se zgodi, da zacoprajo tudi kaj drugega.

Zmajevanje zmaja. Ko naš zmaj začne zmajevati  
s svojo zmajsko glavo in zmajskimi krili se lahko pripravite, da 
bo vsak čas iz nosnic puhnil oblak dima in prav zmajsko zar-
jovel. Potem pa poletel po karnevalski trasi in zmajeval z vami.

In CoprNiŠko ZmAjeVanjE.

Veliki tradicionalni pustni karneval

CoprNiŠko ZmAjeVanjE
Na pustno nedeljo, 19. 2. 2023, točno okoli 12.32  

po ulicah pustne Cerknice

To je čas, ko znorijo Butalci, copr-
nice poletijo nad Slivnico in ko čisto 

pravi zmaj pozdravi vse obiskovalce 
pustnega rajanja v Butalah! Praznova-

nje maškar vseh vrst – ZMAJEVANJE. 
Coprniško. Z malo coprnije. Z malo Butalske  

neumnosti. Pa s skupinami tradicionalnih mask, 
z godbami na pihala, konjeniki, gostujočimi skupi-

nami iz vse Slovenije in širše. Pa z vsemi velikimi figurami  
našega pusta. Z Jezerkom, ščuko, Uršulo, Lizo, ježem, žabcem  
in seveda zmajem! In še z marsičem. Toliko vsega bo, da 
spet začnemo že ob točno okoli 12.32. Na pustno nedeljo,  
19. 2. 2023. Noro bo. Pridite pogledat!

Vstopnina: Early bird 6,00 €, 

predprodaja 8,00 €, na dan 

karnevala 10,00 €

VeLiKi pUsTni KArnEval

Butale. Mesto pravljic. Zadnje zatočišče, kjer svoje mesto še 
lahko najdejo vsa čudovita pravljična bitja. Slivniške coprni-
ce, hudič z ogromnimi polhi, ščuka velikanka, Butalski jež …  
Pravi pravljični azil. In tako se je že pred mnogimi leti 
zgodilo, da je nekje čez Javornike k nam priletel čisto 
pravi zmaj. Prvo le na kratek obisk, na pustno raja-
nje, na zmajevanje. Baje so ga poslali Tepanjci, da bi 
slikar Čačka končno videl kako zgleda in ga narisal  
v Butalski grb. Pa ni šlo. V grbu imamo še vedno bi-
ka. A zmaj je kaj hitro odkril, da je pri nas vse dru-
gače. Malo obrnjeno na glavo. Navajen je namreč bil,  
da je vedno bežal, ker so se ga ljudje bali. Ne le njega – 
vseh zmajev. V Loški dolini so enemu odsekali vseh 
7 glav, v Postojni so drugega pitali z živim apnom, 
v Ljubljani tretjega … Ah, kaj bi govoril. Za zmaje 
je bilo težko! Povsod so jih preganjali. Tukaj, v centru pustnih 
norčij, v mestu pravljic, Butalah pa je bilo vse drugače. Ljudje 

so vzklikali, ga jezdili, se fotografirali z njim. Bili so ga veseli. 
Tukaj se je končno začel počutiti doma. In je ostal. Našel si je 
prav prijetno jamo ob Cerkniškem jezeru in se ustalil. Zdaj 
je naš! V času energetske krize nam pride še 

kako prav. Njegov ogenj bo razvnel 
še tako zadrto dušo. 

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

Ponudba na prostem v času 
pustnih prireditev:

nedelja, 19. 2. 2023 VeLiKi pUsTni KArnEval

Intervju Petra Jesenšek

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

INFO TOČKA 
Notranjski park 
brezplačna poslikava 
obraza, animacije  
za otroke, predstavitev 
turističnih društev

Zakaj svoji tašči vedno prinašaš rože 

in bombonjere? Jo imaš mar tako rad? 

Ne, ni to... Ima sladkorno bolezen  
in alergijo na cvetni prah...
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OBVEŠČAMO
avtoprevoznike, prebivalce in obiskovalce, ki se vozijo skozi Cerknico, da bo  
v času pustnih prireditev cestni promet moten.

• V nedeljo, 19. 2. 2023, bo splošna prepoved prometa na Cesti 4. maja
od 9.30 do 18.00 ure.
Obvoz bo urejen po Notranjski cesti in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.

• V sredo, 22. 2. 2023, bo splošna prepoved prometa na Cesti 4. maja
med 16.00 in 17.30 uro.
Obvoz bo urejen po Notranjski cesti in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.

• Popolna cestna zapora Čabranske ulici bo v času od 11. 2. 2023 od 10.00 ure 
do 24. 2. 2023 do 24.00 ure.
Obvoz bo urejen po Cesti 4. maja.

• Splošna prepoved prometa javne poti 541121/Kapelica bo od 16. 2. 2023  
od 14.00 ure do 20. 2. 2023 do 8.00 ure. Obvoz bo urejen po Notranjski cesti.

• Splošna prepoved prometa Ceste na Tabor in Ceste na jezero bo v sredo,  
22. 2. 2023, v času od 16.00 do 17.30 ure. Obvoz bo po Notranjski cesti  
in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.

Organizacijski odbor pust 2023

Obvestilo o zapori 
regionalne ceste 
v času pustnega 
karnevala 2023  
v Cerknici

nedelja, 19. 2. 2023CoprNiŠko ZmAjeVanjE

Čeprav se posamezni pustarji staramo (uh, kako je šel tale 
stavek težko izpod prstov), pa se vsaj organizacijski 
odbor kot celota mlajša. Za organizacijo pustnih 
zabav in gostovanja Butalcev in coprnic 
po Sloveniji, pa še za marsikaj drugega, 
sta letos zadolžena Petra Jesenšek in  
Toni Dimic, ki sta si izkušnje nabirala že 
pri svojem udejstvovanju v Notranjskem 
študentskem klubu (NŠK).
Kaj vama pust pomeni?
Petra: Pust je meni že od malih nog eden 
najbolj zabavnih in zanimivih delov leta. Če 
živiš v Cerknici, s tem odrasteš, tako da sem tudi 
jaz v osnovni in srednji šoli velikokrat norela po karnevalu kot 
čarovnica. Sem pa z leti začela razumeti tudi pomen, tradicijo 
pustnih prireditev in sem vesela, da lahko en košček tega sedaj 
prispevam tudi jaz. 

Toni: Tudi jaz se spominjam pusta od rosne mladosti. Od izbire 
kostuma, maškaranja, obiskovanja sovaščanov in prepevanje 
vsem znane pesmi »Od hiše do hiše, od vrat do vrat...«. 
Kasneje je postalo bolj zanimivo udeleževanje na pustnih 
zabavah, vsako leto v različnem kostumu ter najboljšega dela: 
sodelovanje v karnevalu. Zadnja leta pa pridno sodelujem pri 
pustnih zabavah in doživljam pust še z druge perspektive. 
Kako pa je prišlo do sodelovanja s Pustnim društvom 
Cerknica?
Že nekaj let nazaj sva preko študentskega kluba sodelovala 
pri delu organizacije nekaterih pustnih prireditev. Tisto 
pravo sodelovanje pa se je začelo lani, ko smo v ekspresno 
hitrem času organizirali, kar se je pač dalo – pustno zabavo. 

Intervju Petra Jesenšek
Cerknica je takrat spet malce 
zaživela, midva pa nadaljujeva 

s tem projektom tudi v letošnjem 
letu. 

Kakšne so vajine zadolžitve?
Petra:Moja glavna skrb sta Pustni zabavi,  
ki se odvijata v prireditvenem šotoru pred  
OŠ Cerknica. To obsega obsežno in raznoliko 
delo, vse od komunikacije z nastopajočimi 

do nabiranja delavcev in na koncu seveda 
pospravljanja. Poleg tega nekaj malega pomagam 

še pri otroški maškaradi in Žaganju babe. 

Toni: Zadolžitve so podobne kot Petrine, vendar z malce 
manjšo odgovornostjo. Več pomagam pri notranji in zunanji 
ureditvi šotora za pustno zabavo ter skrbim, da zadeve 
med prireditvijo gladko potekajo. Letos se vpeljujem še  
v organizacijo pustnih gostovanj naših ekip po Sloveniji in 
onkraj meje. Vskočim pa tudi na pomoč, kjer jo potrebujejo, 
lahko bi rekel, da mi pustna nalepka »ŽE LETIM« kar pristoji.
Ali lahko primerjata delo v Pustnemu društvu  
in prejšnjem udejstvovanju pri na primer NŠK?  
Je kaj drugače, podobno?
Pri organizaciji v študentskemu klubu smo bili vajeni, da smo 
vse projekte organizirali sami, ker nas pač ni bilo veliko, hkrati 
pa so dogodki potekali čez celo leto. Pri pustovanju so seveda 
dogodki zgoščeni v pustnemu prazničnemu času, vsak pa 
organizira in je zadolžen za svoj del. Definitivno to zahteva več 
komunikacije med člani Pustnega društva, najina telefona sta 
zadnji mesec ves čas v pogonu. V obeh primerih pa zagotovo 
velja, da je z dobro ekipo vedno luštno delat!

Toni Dimic
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Najstarejša premikajoča pustna  
ulična predstava na Slovenskem 

z ognjeno-mokrim koncem

PusTov pOgReb
Na pepelnično sredo, 22. 2. 2023, ob 16.00 

od Žajfn'ce do mostu čez Cerkniščico

Butn KRiŽ

Butn KRiŽ 2023
Rešitve nagradne križanke NE pošljite na naš naslov: 
Pustno društvo 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.

SPESNIL
HRIBSKI

KOZMIJAN
BUTA

NEUGLAJEN
MOŽAK

NAVDUŠE-
NOST

BRENKAČ
JANEZ PRI
MLADIH

LEVIH

OLGA
ČUČEK

STVAR, KI
ZAPIRA

STEKLENICO
ALI

FLAŠKON

GR. LUKA
IN ZDRAVI-

LIŠČE NA
PELOPO-

NEZU

RAZMETANO
STANJE

CERKVENI
MUZIKANT

BUTALSKI
IZRODEK PLADENJ

NAŠTULJE-
NOST

RIBA V
BUTALSKEM
KARNEVALU

NASILNEŽ

SKRAJŠAN
TOMAŽ

GL. VAS 
ELIDE

V GRČIJI
PREVIS

POD SKALO
SREČANJE

REKE
Z MORJEM
JAPONSKI

DŽIP

V SREDO PA
DAN

ŽALOSTI

Z NJE
VEVERICA

MEČE
STORŽE

ZMAGA
LAJNAST

DEL
PESMI

MARTA,
KI RADA
PREPEVA

ADOLF
ŽUŽEK

DEDEK 
MRAZ IMA

BELO
HERAKLOVA

MAMA

ODCEP Z
AVTOCESTE

PROTI
BUTALAM

ČRNSKI
PRETEPAČ

TYSON

PADLI
NEMŠKI

PISEC
(AUGUST)

ČUD,
NARAVA

MORNARSKI
NAPITEK
DANSKI

JEZIČNIK
(RASMUS)

RIBIŠKI
REKVIZIT

AZIJSKI
RDEČI PES

POPEVKAR
ANTAUER

POT, CESTA

NIKELJ
MALO

KRAJŠE
ŽABJI

ORGAN

HRIBI V
AFRIŠKEM
MAROKU

STOK

MALA
OTILIJA

KANDIRANI
OSTANKI

POMARANČ

KRAJ
NESREČNE-
GA IMENA
SAMOTEN

KRAJ
OD LETOS
GA IMAJO

TUDI
JUŽNI

SOSEDJE

SORTA
ZELJA

IVAN
CANKAR

TELESNI
MOTOR

AMERIŠKA
PLESALKA
DUNCAN

POSESTVO,
KJER

USPEVA
MARSIKAJ

SLOVENSKI 
MOŠKI
PEVSKI
TERCET

SRAMNA UŠ

ROMARSKO
SREDIŠČE 
V DEŽELI
LAHOV

GLUMAČ
JAVŠNIK

ŠE MLADA
RAZVA-
JENKA

ŽOGOBRCAR
SANDI

PRIMOŽ, KI
JE NEKOČ
SKAKAL

PREŠERNO-
VA PESEM

KUKAVICA,
KI NI NAŠA

SLAVKO
AVSENIK

ESTRADA

LOJZE
ŠUBIC

BUTALSKA
VRLINA

AMERIŠKI
REŽISER

BROWNING

PRITLIKAVCI
S FILIPINOV

PEPELASTA
PLESEN
NA TRTI
ANDREJ
NOVAK

NAŠ JEZI-
KOSLOVEC

(JOŽE)

GRŠKA
BOGINJA
USODE,
NI OSA

AJDA
MALO

DALJŠE

ŽITO,
KI RASTE

NA TOPLEM

Butalček Tonček: »Babi, a ti res spiš tako,  

da imaš noge pokrčene?« 
Babi: »Ja, vnuček, tako je.«  
Butalček Tonček: »Kdaj jih boš pa stegnila?« 

Babi: »Ja, zakaj te pa to zanima?« 

Butalček Tonček: »Je rekel ati: Samo, da se 

tastara stegne, pa bomo kupili nov avto.«

Tašča: Mi letos za božič nisi nič prinesel? 
Zet: Ne, saj mojega lanskega darila  
sploh ne uporabljaš. 
Tašča: Lani si mi kupil žaro!!!
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PoKop pUstA

Najstarejša premikajoča pustna  
ulična predstava na Slovenskem 

z ognjeno-mokrim koncem

PusTov pOgReb
Na pepelnično sredo, 22. 2. 2023, ob 16.00 

od Žajfn'ce do mostu čez Cerkniščico

Malo je stalnic v našem življenju. To, da za nočjo pride 
dan in za dežjem sonce. Pa, da je vsako leto pustov 
pogreb. Baje pusta v Cerkniščici na pepelnico 

upepeljujemo že od pamtiveka. O tem govori tudi nova tabla 
pri mostu. No, pa se je zgodilo tudi to, da ga ni bilo. Zadnjega 
slovesa od pokojnega pusta na cerkniškem mostu namreč. 
V zgodovino se bo zapisala koronska letnica 2021, ko smo 
morali vse premakniti na svetovni splet. Celo pogreb! Lani je 
bilo že bolje. Do glavnega mosta sicer še nismo (z)mogli, a je 
pust vseeno končal v vodi, tam pri drugem, malem mostu pri 
Mineralki. Letos gremo naprej (ali pa nazaj) na glavno cesto, 
na glavni most. Spet bo vse tako, kot mora biti. Pokojnik pa 
je skozi leta ležal že po vsej Cerknici. Od Peščenka do Pustka. 
Vedno v prostoru, kjer se je dalo kaj popiti in se iz srca izjokati 
do jutra. Zdaj že nekaj let počiva v Žalni sobi pustne hale  
v Žajfnci, le lučaj od že dolgo zaprte znamenite gostilne,  
v kateri je na parah počival nekdaj. Pa tudi ploh se še vleče v noči 
s pustnega torka na pepelnico. Zdaj je to sicer žele zen 
sod, saj se ga v hrupu sedanjosti sliši precej bolje 
od ploha. Mi gremo s časom naprej!  
A tradicija ostaja. Vemo, da bo reveža  

13

A obstaja lepši kraj,
kot ta, ki v njemu bivam?
Čezme šel je težek zmaj,

tu v Butalah zdaj počivam.
(Z. Majček)

s strtim srcem oznanjamo,
da nas je pričakovano zapustil

Drago N. Zmaj – Ognjen

(p)osebni zdravnik v privatnem zdravstvu  
in bivši delavec v gostinstvu

Do pogreba bo počival.

Žalujoči: 
Gibanje za prosto parkiranje Cerkniško jezero, Komunala  

Loška dolina, družina Červek, Klub ljubiteljev semaforjev 

Cerknica, Plužna služba Bloke, princ pogreba Ajva  

(v izgnanstvu), rakovška manjšina, t.o.z.d. VINAG pohištvo 

Cerknica, Anton Frbežar – Toni, RTV Čohovo, oštarija  

»Celje« Nadlesk, požarna služba Butale, oglaševalska  

agencija NaNoS, Jezikovne storitve Holob d.n.o., BAR B,  

Pustni muzej Žajfnca, Kolektiv za garažno druženje  

Ozaveščeni Butalci, Fitnes na prostem Slivnica,  

od polbrata nečak Renato Seliškar brez družine,  

Knjižnica Rakek, Pustno društvo Cerknica in mnogi drugi

v torek zvečer začelo zbadati v jetrih in se bo počasi ulegel 
v krsto. Nekje do polnoči bo zadnjič spokojno zaspal. Silna 
žalost bo zajela Butale. Za njim bodo ostali le lepi spomini in 
dolgovi. Do jutra bodo prijatelji, sorodniki, žlahta in znanci 
objokovali njegovo prekratko življenje in tako glasno kričali, da 
bo slišati že skoraj kot petje. Potem pa ga bodo na pepelnično 
sredo ob štirih popoldne še zadnjič, z lastnimi rokami, odnesli 
čez Cerknico do mosta, kjer se bo s pomočjo zmajevega ognja 
vrnil nazaj v prah in odplaval v Črno morje. Verjemite, tako 
bo. Tako kot je vedno bilo, tako kot mora biti! Tekoče, mokro, 
ognjeno. Naj gori! Kuurentaaaa!Butalček Tonček: »Babi, a ti res spiš tako,  

da imaš noge pokrčene?« 
Babi: »Ja, vnuček, tako je.«  
Butalček Tonček: »Kdaj jih boš pa stegnila?« 

Babi: »Ja, zakaj te pa to zanima?« 

Butalček Tonček: »Je rekel ati: Samo, da se 

tastara stegne, pa bomo kupili nov avto.«
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Coprnica Uršula 

Coprnica Uršula je prva velika figura, ki se je predstavila na cerkniškem karnevalu. Z dobrim 
razlogom. Valvasor je v svoji Slavi Vojvodine Kranjske pisal o luknji na vrhu Slivnice, kjer 
coprnice sestankujejo in kuhajo nevihte. Butalci so zelo hitro ugotovili, da nevihta in karne-

val ne gresta dobro skupaj, zato so se s coprnicami, natančneje z njihovo pramaterjo 
Uršulo, skušali dogovoriti o lepem vremenu v tistem delu leta.

Ob pripravah na karneval gre zato 
prvo častno vabilo vedno naravnost 
na Slivnico, v Uršuline roke. To je vse, 
kar lahko storimo, da se obvarujemo 
nevihte, ki se ves čas kuha v velikem 
loncu na Slivnici, pod budnim očesom 
coprniškega zbora.

PusTni LiKi

Leto nastanka: 1978
Dolžina: 12 metrov
Višina: 3,8 metra
Avtor: Milan Rot

Zmaj 

Zmaj je za Butalce neznansko pomembna  
žival – nenazadnje ga imajo upodobljenega tudi  
v svojem grbu. 

Tudi sicer so zmajevi mladički (kot je Valvasor poimenoval človeške ribice) relativno pogost živež v naših krajih.
A ker v tistih časih odraslega zmaja še nihče od Butalcev ni prav dobro videl, so se začele porajati zanimive teorije. Prva 

je bila tepanjska, da zmaj v Butalskem grbu sploh ni zmaj, temveč bik. Potem, da zmaj kot tak sploh ne obstaja. Vsi do takrat 
znani opisi zmajev naj bi namreč kazali na dejstvo, da je to živo bitje pravzaprav Županova tašča – njo so Butalci že imeli 
priložnost videti in res se je od vseh do tedaj poznanih živih bitij še najbolj ujemala z opisom zmaja.

A zmaj je ves ta čas ždel v podzemlju, opravljiva žena in mladi zmajčki pa so mu na uho prinašali neumnosti, ki jih o njem 
trosijo Butalci. Ker ima vsaka stvar svoje meje, se je tudi zmaj odločil, da se v vsej svoji 
veličini pokaže Butalcem in enkrat za vselej 
ovrže teorije zarote.

Leto nastanka: 1985
Dolžina: 14 metrov
Višina: 3,5 metra
Avtor: Milan Rot
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PusTni LiKi

Povodni mož Jezerko 

Jezerko je glavni krivec, da je naše jeze-
ro takšno kot je. »J’zeru je, j’zera nej,« 
pravijo.

A včasih ni bilo tako. Cerkniško polje je 
bilo polje, kot so vsa ostala polja. Vse dokler 
ni povodni mož Jezerko mlademu Štebrčanu 
pomagal, da je ta lahko od svojega gradu 
na enem koncu doline priveslal do mlade 
Karlovčanke na drugem koncu. Sovražni stari 
Karlovčan mu je namreč postavil ta na videz 
nemogoči pogoj. Jezerko je mladeniču svetoval, 
naj zamaši luknje, v katere odteka voda, nastalo je jezero in princ je po njem lahko veselo veslal do svoje izvoljenke. Seveda 
gradov in tam živeče gospode že dolgo ni več, le jezero je ostalo, tu in tam. In pa povodni mož. Tega so pred leti vklenili: 
kmečki lobi v Butalah je bil namreč zelo močan in so hoteli kmetje žeti in sejati po suhem jezeru. Jezerka so seveda prepoznali 
kot glavnega krivca za vsakoletno povodenj.

Generacije so se menjavale in marsikdo mu je tisti lapsus že oprostil, a po kaki večji poplavi so razprave o njegovi vklenitvi 
še vedno aktualne.

Leto nastanka: 1982
Dolžina: 6 metrov
Višina: 5 metrov
Avtor: Milan Rot

Ščuka velikanka 

Cerkniške ščuke so nekaj posebnega. So izredno velike, hitro rastejo in nerade prijemljejo.  
In veliko jih je bilo. Naši predniki so se goli, brez sramu podili po jezeru ob usihanju in 
lovili te veličastne ribe. Danes je nekoliko drugače, saj, tako kot jezero, počasi usihajo 

tudi ščuke. Ne vemo še točno, ali so jih naši predniki toliko polovili (če bi imeli priložnost vpra-
šati njih, bi prav gotovo držalo to), ali je posredi kaj drugega. Dejstvo pa je, da takih ščuk, kot je ta, v jezeru gotovo ni več. 
Razen, če vprašaš ribiče. Menda je tudi figura karnevalske ščuke narejena v naravni velikosti. Njen avtor, akademski slikar  
Milan Rot, jo je napravil v točno takih merah, kot mu jih je zaupal danes neznani lokalni ribič, ki naj bi takšno ribo  
(po lastnih besedah) tudi ujel.

Leto nastanka:  
prva 1980, nova 1996
Dolžina: 16 metrov
Višina: 3,5 metra
Avtor: Milan Rot
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PusTni LiKi

Župan Butalski 

Župan Butalski je glavni Butalec. Glavni zato, ker ima 
največjo glavo, če pa ta ne bi bila zadosti velika, si jo pa 
še s klobukom pokrije.

Po pripovedih Tepanjčanov se v Butalah župan izvoli tako, 
da sedejo občinski možje okoli mize. Na mizo denejo občinsko 
uš po imenu Šprinca Marogla, in v čigar brado Šprinca skoči, 
ta novi župan postane.

Te volitve se mnogokrat dogajajo med pustnim časom. In ker 
je pust ponavadi februarja ali marca, se butalski občinski možje 
meseca februarja ne brijejo. In tako mesec februar v Butalah 
nekateri imenujejo kar febraduar.

»Pa saj Župan Butalski nima brade,« boste rekli. Ja, res ni 
dolga, je pa mehka. In kot kaže, so Šprinci všeč ravno take.

»Takšne volitve niso poštene,« boste rekli drugi. A Butalci 
pravijo, da niso njihove volitve prav čisto nič drugačne od vseh 
ostalih. Na koncu so eni veseli, drugi žalostni, za tretje je pa vse 
skupaj nelegitimno.

Butalci 

Butalci so eni najbolj znamenitih likov v cerkniškem pustnem 
karnevalu. Kako tudi ne, saj so tudi Butale tako znamenite, 
da se njihova znamenitost že kar čez rob preliva. Še malo, pa bo do Tepanjčanov prišla.

Prav Butalci so tisti, ki na debeli četrtek vsako leto vzamejo oblast županu Cerknice, nato pa vse postavijo na glavo. Kako 
tudi ne, če so pa njihove glave tolikšne, da jih je težko v luftu obdržati.

Fran Milčinski je pisal o njih. In glede na to, da se je kar dosti mudil v naših koncih, je prav gotovo na te kraje mislil, ko 
je butalske zgode in prigode opisoval. Kaj lahko bi Butale tudi z njegovim rojstnim Ložem poistovetili, a so v dolini rekli, 
da oni pa že niso tako butasti. »Mi pa smo,« so že pred desetletji zavpili cerkniški pustarji in z veseljem pograbili ponujeno.

Leta so pokazala, da Butalci v pustno Cerknico pašejo kot ata na mamo. Njihove bogate reference pri delu z neumnostjo 
pomagajo, da se vsakič znova izpelje tudi tako neumna stvar, kot je pustovanje. In to dobro se izpelje, z odliko.

Je pa bilo nekoč vse te neumnosti kar malo preveč. Toliko je je bilo, da se je tudi v pustni teden ni dalo vse natlačiti. Takrat je 
Župan Butalski sklenil, da se bo presežek neumnosti izvozilo drugam. In se jo je. Kakšna napaka! Ljudje, nevajeni neumnosti, 
so jo kar naenkrat dobili v roke. Potem pa z njo počeli tako neumne stvari, da se je še Butalcem neumno zdelo.

Od tedaj Butalci neumnost raje obdržijo zase. Le oni znajo namreč z njo upravljati tako, da ni nikjer nobene 
škode. Tisto, ki so jo pa takrat izvozili, pa ljudje še naprej podajajo eden 
drugemu in upajo, da se bo končno našel nekdo, ki jo bo znal ukrotiti.

Leto nastanka:  
od 1984 dalje
Avtor: več jih je
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Že petnajst let  
imamo tradicijo,  
da pride tašča 
za pusta do 
nas, a tokrat smo 
se odločili za 
spremembo. 
Letos jo bomo 
spustili  
v hišo.

Moja tašča  
je pravi angel! 
Blagor tebi. Moja  
je še vedno živa.
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PusTni LiKi

Butalska policija 

Imeli so Butalci svojčas samo enega policaja, pa še ta ni bil čisto pravi 
policaj. Bil je to občinski hlapec, ki si je ob nedeljah in praznikih na-
del kapo, v roko vzel helebardo in postal policaj, strah vseh tolovajev.
Grozanskega razbojnika Cefizlja je trikrat ujel, a razbojnik mu je 

prav tolikokrat ušel. Enkrat skozi zadnja vrata, drugič skozi sprednja, 
tretjič pa kar izpred njih. In ko je Župan Butalski ugotovil, da en sam 
policaj ne more prijeti takega zvitega razbojnika, je še več policajev 
zaposlil. Da bodo lahko na Cefizlja čakali pri vseh vratih, kar jih Butale 
premorejo. In tako imamo v Butalah policajev, kolikor imamo duri, 
Cefizlja pa le enega. Zdi se, da ga policaji namenoma nočejo ujeti. 
Saj bi še brez službe ostali potem.

Butalska družina

Očetu je ime Brko. Baje, da zaradi brkov.
Mati je Špela. Ker tako pač je.
Starejša brata sta dvojčka. Enemu je ime Bob, Drugemu Marli.

Deček s klobukom se je rodil v času izjemne priljubljenosti turških nadalje-
vank. Od tod tudi njegovo ime: Kemal Burak.

Mlada gospodičnica, za katero bi Britney Spears rekla, da ni več dekle,  
a tudi ženska še ne, je Ekstazija. Zakaj? Zatu.

V vozičku joče mali dojenček Blututh, Ime zanj sta si spomnila starejša 
brata Bob in Marli.

Deček z modrimi lasmi je Ratko. Ker jim je dobro ratal.
In ker se vse konča pri Matildi, se z njo konča tudi Butalska družina. 

Matilda je namreč ime Brkotove tašče, ki ima vedno zadnjo besedo.

Leto nastanka: 2019
Avtor: Bor Šparemblek
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Butalski gasilci 

Butale so silno znamenite. Vse imajo imenitnejše kot drugod. Pa imajo tudi 
gasilce, ki so nezaslišano bolj imenitni od gasilcev drugod. Gasijo vse – od 
požarov pa do žeje. Ta vedno je bila in bo. Če pa slučajno zmanjka poža-

rov, Butalski gasilci vseeno gasijo. Pa vnaprej, če drugega ne. Vode jim doslej 
ni še nikoli zmanjkalo, obstaja pa teorija, po kateri Cerkniško jezero 
presahne prav zaradi njihove neverjetne gasilske vneme.

Že petnajst let  
imamo tradicijo,  
da pride tašča 
za pusta do 
nas, a tokrat smo 
se odločili za 
spremembo. 
Letos jo bomo 
spustili  
v hišo.

Moja tašča  
je pravi angel! 
Blagor tebi. Moja  
je še vedno živa.

�asopis_2023.indd   17�asopis_2023.indd   17 09.02.2023   08:17:0609.02.2023   08:17:06



18

PusTni LiKi

Coprnica Liza 

Liza je ženska sodobnih nazorov. Prvorojenka matere Uršule, ki pa se je 
od njenih naukov kar kmalu oddaljila.

Uršulo moški nikdar niso kaj posebej zanimali. Roko na srce, tudi 
gnetli se niso okoli nje, s svojo grbo in kljukastim nosom nikoli ni 

bila najbolj zaželena coprnica. A pri Lizi je bila stvar drugačna. 
Res, da ima tudi ona kljukast nos. In grbo – pa ne eno, temveč dve. Ampak njeni grbi 

sta nameščeni na ravno pravih mestih in kmalu sta začeli buriti moško domišljijo.
Pravijo, da je bil en Tepanjec še posebno vsiljiv snubec. Nikakor se ga ni mogla 

odkrižati, pa še mati Uršula ji je dala komando, da se mora nujno ustalit in svoje 
življenje v red spravit. Pa se je, ampak ne tako, kot je ubogi Tepanjec mislil.  
V prašiča ga je začarala, pa je ubila dve muhi na en mah. Prva je prevozno sredstvo 

(splošno znano dejstvo je, da začarani prašiči letijo še bolje od slonov), druga pa 
samostojnost in mir pred materjo. Da tega, da ima stalno nekoga za jahanje, 

niti ne omenjamo.
Tako je metlo postavila v kot, vsako leto pa se na svojem prašiču pokaže 

obiskovalcem cerkniškega karnevala. Neukrotljiva, kot je, pa ima poleg sebe 
vedno množico prijateljev sumljivega slovesa.

Coprnija 

Coprnice so zaščitni znak cerkniškega karnevala. Velika 
coprnica, mati Uršula, je nekakšno jedro, okoli katerega 
se je počasi nabirala in se še širi ta slikovita podoba 

Notranjske. In zakaj coprnija? Da je cerkniška Slivnica eno 
pomembnejših zbirališč te golazni, je zatrjeval že Valvasor.  
In tudi verjel. Kot kažejo zadnja odkritja, je bil Valvasor eden 
največjih poznavalcev tega področja človekove temne aktivno-
sti ter bil avtoritativen vir za dokazovanje obstoja čarovništva.

V središču tega njegovega dokazovanja in vere v čarovništvo 
je Slivnica z njeno okolico. Da učenjakove trditve niso bile iz 
trte izvite, kaže vsakoleten pogled na coprnijo v cerkniškem 
pustnem karnevalu. Coprnice se sploh več ne skrivajo, vse 
več jih je, vse bolj so organizirane, urejeno imajo kulturno 
življenje, skrbijo za podmladek. Postale so že tako naraven 
del našega življenja, da nas sploh več ne presenečajo. Le 
kadar se razposajeno zberejo in vreščeče opozarjajo nase, 
se spomnimo, da z njimi preživljamo vsakodnevne težave, 
in da bi nam marsikdaj prišlo prav, če bi se znali namazati  
z njihovo čudežno mastjo in odfrčati za nekaj ur nekam daleč 
zunaj dosega vsakdanjih skrbi.

Coprniška kuhinja 

Splošno znano dejstvo je, da coprnice v luknji na vrhu 
Slivnice skozi celo leto kuhajo vse mogoče stvari. To 
lepo dokazuje meglica, ki se včasih dvigne iz coprniške 

jame. Nekateri pravijo, da je to kondenzacija, temperaturna 
inverzija, chemtraili, bla bla bla… pa kaj še?! To so coprnice, 
ki s pomočjo polšje masti kuhajo raznorazne zvarke in napoje, 
ki krojijo naš vsakdan.

Vsako leto pa se v pustnem času prikradejo tudi med nas. 
Svoje stare recepte in kulinarične mojstrovine predstavijo  
v karnevalu, ko se s premično kuhinjo pripeljejo skozi 
Cerknico. V coprniški kuhinji se kuha polšja mast, ki je 
osnova za coprniško mast, in za katero je znanih več receptov. 
Po novem polšji masti dodajo butalsko sol in jo posujejo  
s pepelom iz žare lansko leto sežgane coprnice.

Napojev, zvarjenih v coprniški kuhinji, se z veseljem 
poslužujejo tudi Butalci. Pravijo, da so tisti zvarki dobri za prav 
vse stvari. Če jih spijejo, se počutijo pametnejše. Če z njimi 
zalijejo butalsko sol, pa ta še bolj hitro raste in je še bolj ostra.

Leto nastanka: 2005
Dolžina: 8 metrov
Višina: 3,5 metra

Avtor: Martin Petrič
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Hribci

Vsak jug ima svoj sever, vsaka zemlja ima svoje nebo, vsaka 
dolina ima svoje hribe. V hribih živijo Hribci, v dolini Do-
linci. Marjan Manček, ilustrator in pisec stripov za mlade 

(sicer pa naše gore list s hribskim pridihom), je med drugimi liki 
ustvaril tudi Milibožo in Dajnomirja. Kasneje se jim je pridružil 
še Milimir in nekaj živali in nastali so Hribci. Družina, ki živi  
v naravi in z naravo. Dogajajo se jim same prasmešne stvari, ki so 
lahko aktualne tudi danes.

Vsako leto se za pusta z naših hribov spustijo v dolino, da pozdravijo 
obiskovalce karnevala. Tu naletijo na Dolince, urbanizirane Hribce,  
ki se hribovstva in hribstva branijo, ga ne sprejemajo, so mu 
odtujeni, so pomembni, organizirani in predvsem butasti. Naletijo 
na Butalce.

PusTni LiKi

Matin Krpan s kobilico

Levstikovega junaka, ki je postal kar slovenski 
junak, ni treba posebej predstavljati.

Cerkničani pravimo, da je zagotovo iz naših 
krajev. Tu je Vrh in ta (Za)Vrh je pri Sveti Trojici. 
Če pa že to ni dovolj, potem pa Krpanov poklic 
govori sam zase: Cerknica je bila v preteklosti eno 
glavnih središč trgovine s soljo. In kjer je trgovina, 
tam je carina. Kjer je carina, tam je nadzor,  
in kjer je nadzor, tam je šverc. In kjer je šverc, tam 

je Martin Krpan.

Leto nastanka: 1995
Avtor: Marjan Manček

Leto nastanka: 2005
Dolžina: 8 metrov
Višina: 3,5 metra

Avtor: Martin Petrič

Leto nastanka: 2007
Avtor: Martin Petrič

Jara gospoda

Najmočnejšo podobo slovenskega malomeščanstva je podal 
Kersnik v povesti Jara gospoda. V njej pripoveduje o podeželskih 
izobražencih, ki posedajo po krčmah in duševno ter moralno 

popolno otope. Ne poznajo ljubezni in prijateljstva, njihovo bistvo je 
sebično: nenehno preže, da bi na svojem bližnjem našli napako in ga 
osramotili.

Mračna, kakor ta podoba ljudi, je tudi njihova osrednja zgodba  
v Butalah. Toda na največji praznik v teh krajih se nemir, nerganja, 
intrige, fovšarija, prepiri, podtikanja, zahrbtnost, zajedljivost … skratka 
vse slabo, nekako poleže in Jara gospoda stopi v javnost, na karneval, 
kjer jo lahko vidite v vsej svoji butalski neumnosti.

Jaro gospodo sestavlja 9 mask: baletka, učiteljica, smetar, poštar, 
župnik, mesar, zdravnik, sodnik in frizer.

Šli smo v živalski 
vrt, ko je moja 
tašča padla 
v bazen, poln 
krokodilov. Takoj 
sem skočil v vodo,  
da rešim krokodile.

Res ne vem, 
kaj bi brez 
svoje tašče...  
A je lepo  
razmišljati  
o tem.
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Ribičija 
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 butal-
ski 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.

Butalska ribiška družina se je leta 2020 opremila 
z novimi oblekami in ribiškimi pripomočki, ki smo 
jih izdelali po predlogi avtorja Miša Strmana. Ribiči 
prikazujejo star način ribolova:

Leto nastanka: 2020
Avtor: Mišo Strman Žabec Rego 

Vranjejamski 

Žabe so poleg Jezerka in 
ščuk prav gotovo naj-
značilnejši predstav-

niki jezerske favne. Na cerkniškem pustnem karnevalu 
se že vrsto let predstavlja največji in najlepši med njimi:  
Rego Vranjejamski. RODOVNIK: oče Hugo von Obersee, 
mati Viktorija Kožozelenska, predniki po očetu Julija 
Cave di Porco, Jaka Rešetar, predniki po materi Reza 
von Niederdorf, Grega von Karlowitz

Leto nastanka: 1993
Dolžina: 4 metre,  v iztegnjenem stanju pa kar 8 metrov

Višina: 3,5 metra
Avtor: Milan Rot

• KOŠARJENJE, ribolov s košem v času presihanja jezera, 
ribiči lovijo ščuke in šlajne (linj)

• RIBOLOV S SAKOM, tako se lovi v času presihanja po 
jamah, strugah in manjših požiralnikih

• RIBOLOV Z ZANKO, lov ščuk v strugah ali ob obali
Vmes najdemo še žabico, ki jo ščuka grize v krak, ter ribo 
velikanko, ki je ujela ribiča. Ja, v Butalah se vse lahko obrne 
na glavo.

Rdečeperka 

Če bi izbirali najbolj butalsko ribo, bi se prav gotovo odločili za rdečeperko.  
Pa ne zaradi njene pameti, ki je povsem primerljiva s pametjo njej podobnih 
vrst, pač pa zaradi zgodbe o njenem prihodu v naše kraje.

Ščuka je v Cerkniškem jezeru živela že od nekdaj. In ker ji je bilo pogosto dolgčas, 
pa lačna je bila, so se brihtni Butalci pred približno pol stoletja odločili, da ji priskrbijo 

družbo. Sklenili so, da bo rdečeperka prava za ščukino sosedo, pa ne samo 
zaradi njenih lepih rdečih plavuti. Če bi se ščuka na primer odločila, da 

ima sosede dovolj, bi jo lahko preprosto pojedla. Tako so mislili takrat. 
No, žal se je zgodilo ravno nasprotno. Rdečeperkam je bilo 
naše jezero neznansko všeč. Pričele so se množiti, rasti in kaj 
kmalu tudi malicati ščukina jajčeca ter mlade ščukice. Brez 
oklevanja torej lahko rečemo, da ščuka ni bila ravno vesela 
nove priseljenke, a zdaj je, kar je. »Ni glih fajn, je pa naša«, 
pravijo Butalci in jo vsako leto povabijo v karneval, da imajo 

vsaj za ta čas male ščukice mir pred njo.

Če tiger hkrati  
napade tvojo ženo  
in taščo, koga bi rešil? 
Tigra vendar. Saj je 
ogrožena vrsta.
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Polhi, ki jih 
hudič goni  
na pašo 

Veliki popisovalec slovenskega življenja Janez Vajkard 
Valvasor je, kot se rad pohvali, prvi podrobneje popi-
sal te živalce in kaj na Notranjskem počnejo z njimi.  

Polhanje je še vedno tako popularno, da o njem ne bi izgubljali 
besed, polhovka pa je postala kar nekakšno slovensko ljudsko 
pokrivalo. S polhi pa je povezano tudi izročilo, namreč, da jih 
na pašo goni sam hudič. Tudi njihova mast je silno uporabna, 
saj jo slivniške coprnice uporabljajo kot eno glavnih sestavin 
za svoje zvarke.

Leto nastanka: 1979
Dolžina: 3,2 metra, težak preko 200 kg
Avtor: Milan Rot

Butalski jež

Iz starih časov so se Butalcem ohra-
nili marsikateri spomini, morebiti 
so resnični, morebiti niso.

Med te spomine spada tudi butalski jež.  
Pravijo, v davnih dneh, da so Butale vsako leto priredile 
pitanega ježa. Ob svetem Martinu so ga zaklali in mast in 
meso prodali in je bil dobiček tolikšen, da jim je zalegel za 
vse cerkvene potrebe.

Eno leto pa je bilo masti toliko, da niso mogli vse prodati. 
Preostanek masti so zato obesili v zvonik, a je bila tako težka, 
da je predrla dva oboka. Tretjega pa ne, ker se je k sreči pred 
tem ujela v pajčevino, ki jo je mežnar pozabil omesti.

Leto nastanka: 1999
Dolžina: 2 metra
Višina: 3 metre
Avtor: Milan Rot G       G       G       G       G       G       G       G       G

KU – REN – TA! (8x)
         G           Cadd9

Ja, spjət je tle vesjələ čas, en tejdən dni dopusta

     G                                   D
in neki že slišəm glas – pusta do avgusta!

  G                                  Cadd9
Tud za šankam je lepu, vsak že nejkej hrusta,

    D                                  D
na ustopninə en teži: »Dej mə kej popusta!«

    G                                      Cadd9
Kaj čmo zdej, je žje toku, maškar cajt pərhaja,

   G                                       D
čeprou ni zmirej use lepu, kə tə Butalc nagaja.

   G                                     Cadd9
Cuprənce so zbrane use, səs Sliunce letijo,

         D                                D   
pouhə se pa skrivajo, hudiča se bojijo!

Ref.:

  G                                                       D
Ker: Ni ga lejpšga hriba kət je Sli – vn – ca,

         D                                                   G
kraja ni bəl nuorga kurər Cjər-kn-ca.

             G                                             C
Vsə se veselimo təga pra-zni-ka,

 C                           G       D                 G
də spjət buomo kričalə KU – REN – TA!

C                           G       D                 G
də spjət buomo kričalə KU – REN – TA!

C                           G       D                 G
Də spjət buomo kričalə KU – REN – TA!
C                           G       D                 G

Də spjət buomo kričalə KU – REN – TA!

Usaku lejtu pride zmaj, də nas mau pogreje.

Pa Jezerko je za njim, se prou vesjəlu smeje!

Ščuka, jejž in konjeniki, usə so u karnevalə,

srjəčnə so də spjət je pust, tavjəlkə in tamalə!

Sam nejkej pruosəm vas lədje: Kaj bə nam pomagalə?

Dejmo usə zakričat zdej, pa kaj bə se šparalə?

Ref.

Potencialno ljudska
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Coprniško zmajevanje 2023
Časopis vedrih ljudi
Številka 20, februar 2023, 5.000 izvodov

Izdalo Pustno društvo Cerknica
Cena brezplačno
Ideja in teksti Lojze P.
 Šparemblek Andrej
 Jernejčič Miha
 Razdrih Miha
 Preželj Ksenija
Foto Vukelič Ljubo
 Šparemblek Bor
 Zoran Vidrih
 arhiv Pustnega društva
Oblikovanje PhotoZ, Zoran Vidrih s.p.
Tisk Studio Abakos d. o. o.

ORGANIZACIJSKI ODBOR PUST 2023

Predsednik Marko Rupar
Vodja prireditev Matjaž Knap
Predstavnik občine Marko Kranjc
Sekretarka Ksenija Preželj
Varnost Davor Intihar
Sponzorji/PR Tjaša Sterle
Reklama Andrej Šparemblek
Stojnice Matic Zalar
Vstopnina Eva Turšič
Prostor Jaka Žnidaršič
 Aleš Doles
 

Žaganje Babe Branko Štrukelj
 Marko Martinčič
Karneval Marko Martinčič
Pokop Pusta Roman Ris
Otroška maškarada Juna Jesenšek
 Zala Braniselj
Teksti, Tv Čohovo Miha Jernejčič
Velike figure Simon Šivec
Gostujoče skupine Primož Knap
Mediji, komentator Aljaž Červek
Gostovanja Toni Dimic
Šole Olga Braniselj
Pustne zabave Petra Jesenšek
 Toni Dimic
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107, Cerknica
3D FENIKS, Kozina
ABAKOS, Cerknica 
AKUSTIKA PIRMAN, Turjak
ARHI STUDIO KRAPEŽ, 

Ajdovščina
ASPC DROBNIČ, Podskrajnik
AVTOHIŠA URBAS, Rakek
BESTWOOD, Cerknica
CBE, Ljubljana
CVETLIČARNA URŠA, Cerknica
DB TISK, Cerknica
DEBELI BAR, Cerknica
DEKLEVA ŠPORT, Cerknica
EBM-PAPST SLOVENIJA, 

Podskrajnik
ECLIPSE PRINT, Podskrajnik
EDINA V MESTU, Stari trg  

pri Ložu
EKO KNAP, Cerknica
ELEKTRO BELCA, Podskrajnik
ELGOLINE, Podskrajnik
ELGO-NOVA, Podskrajnik
EUROPLAKAT, Ljubljana 
FINTACO, Podskrajnik
FLORJAN ŽNIDARŠIČ, Cerknica
FOTO ŽNIDARŠIČ, Cerknica
FRECE FGP, Dolenje Jezero 
FRIZERSKI STUDIO SIMONA, 

Zelše
GAŠPER PLAN, Selšček
GENERALI ZAVAROVALNICA, 

Ljubljana 

GEOTRIS, Cerknica
GIRI, Ljubljana
GOSTILNA PAV, Rakek
GOVEDNIK ELEKTROSTORITVE, 

Podskrajnik
HAMEX, Vrhnika
INSE PLUS, Podskrajnik
INTINET, Cerknica
JAVNO PODJETJE KOMUNALA, 

Cerknica
K in K KOV, Podskrajnik
KEBE, Cerknica
KOLEKTOR CPG, Nova Gorica
KOMP-R, Logatec
KONTRABANTAR, Dolenja vas
KORIDA, Cerknica
KROVSTVO IN STAVBNO 
KL FENSTAR, Nova vas
KLEPARSTVO DRAGO DEBEVEC,

Dolenja vas
LEAN.ING, Nova Gorica
LENTUS, Cerknica
MBS LIST, Stari trg pri Ložu
MEGADOM, Podskrajnik
MICROGRAMM, Ljubljana
MINERALKA, Cerknica
MOBY, Cerknica
MOST, Rakek 
NAŠA NOTRANJSKA, Cerknica
NOTRANJSKI REGIJSKI PARK, 

Cerknica
NOTRANJSKI ŠTUDENTSKI KLUB, 

Cerknica

OBČINA BLOKE, Bloke 
OBČINA CERKNICA, Cerknica
OKREPČEVALNICA VALVASORJEV 

HRAM, Cerknica
PAPIGAL, JAKOPIN, Grahovo
PETROL, Ljubljana
PHOTOZ, ZORAN VIDRIH, Cerknica
PIVOVARNA LAŠKO UNION, 

Ljubljana
PLAMA PUR, Podgrad
PREVOZI OGRINC, Grahovo
PROPLACE, Podskrajnik
PUNTAR TRANSPORT, Cerknica
RADIO 1, Ljubljana
RADIO 94, Postojna 
SAMPRT, Pudob
SERVIS GASILNIH NAPRAV 

JOŽICA URH, Cerknica
SLIVNIŠKI POGLEDI, Cerknica
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA, Cerknica
SMG, Cerknica
SPAR PARTNER, Cerknica
ŠIVILJSKI STUDIO PETRA, Cerknica
ŠKOCJAN, Rakek
TOM-MET, Podskrajnik
TUR SERVIS, Cerknica
TV ORON, Stari trg pri Ložu
VALROSA, Rakek
VINAG 1847, Maribor
VSE SE DA, Cerknica
ŽITO DELIKATESA, Cerknica

SPONZORJI IN DONATORJI PUSTA, HVALIMO JIH NA VSA USTA!
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OBČINA BLOKE, Bloke 
OBČINA CERKNICA, Cerknica
OKREPČEVALNICA VALVASORJEV 

HRAM, Cerknica
PAPIGAL, JAKOPIN, Grahovo
PETROL, Ljubljana
PHOTOZ, ZORAN VIDRIH, Cerknica
PIVOVARNA LAŠKO UNION, 

Ljubljana
PLAMA PUR, Podgrad
PREVOZI OGRINC, Grahovo
PROPLACE, Podskrajnik
PUNTAR TRANSPORT, Cerknica
RADIO 1, Ljubljana
RADIO 94, Postojna 
SAMPRT, Pudob
SERVIS GASILNIH NAPRAV 

JOŽICA URH, Cerknica
SLIVNIŠKI POGLEDI, Cerknica
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA, Cerknica
SMG, Cerknica
SPAR PARTNER, Cerknica
ŠIVILJSKI STUDIO PETRA, Cerknica
ŠKOCJAN, Rakek
TOM-MET, Podskrajnik
TUR SERVIS, Cerknica
TV ORON, Stari trg pri Ložu
VALROSA, Rakek
VINAG 1847, Maribor
VSE SE DA, Cerknica
ŽITO DELIKATESA, Cerknica

Slavko Tornič je pred skoraj 50 leti prvič nastopil  
z Godbo Cerknica, z godbami pa se ukvarja tudi pri 
pustovanju – on namreč poskrbi in skoordinira, da se 
po karnevalski trasi sprehodijo in zaigrajo godbe iz vse 
Slovenije. Že več kot 30 let je tudi član profesionalnega 
protokolarnega Policijskega orkestra, 35 let pa kot član 
Notranjskih rogistov trobi v lovski rog.
Mi lahko zaupate vaš pustni življenjepis? Od kdaj in na 
kakšen način sodelujete pri cerkniškem pustovanju?
Moj prvi stik s cerkniškim karnevalom je bil v 70 letih 
prejšnjega stoletja z godbo Cerknica, kjer smo nastopali  
v maski ›menihov na veliki nogi‹. Igrali smo tudi po okoliških 
krajih. Nekaj let kasneje, ravno na dan karnevala, je bil rojen 
ansambel »KURJA POuT«, najprej trio in nato kvartet. Starejši 
pustarji se ga gotovo zelo dobro spominjajo, saj smo igrali od 
petka (javna vaja KURJE POuTi pri Zgoncu) pa do pustnega 
pogreba. Spanja je bilo v tem času bore malo, saj smo gostovali 
tudi na drugih karnevalih in prireditvah. Pred več kot 15 leti 
je Petrič Dule prišel na idejo, da sem jaz za »selektorja« godb 
na karnevalu pravi naslov, saj poznam večino godb v Sloveniji. 
Duletu pa enostavno ne moreš reči ne… 
Koliko godb običajno pride na karneval? 
Poleg Godbe Cerknica, cerkniške mažoretne skupine Mace in 
Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, vsako leto povabim  
k sodelovanju tri godbe in eno mažo retno skupino. Tako se je  

Intervju Slavko Tornič v teh letih na karnevalu prestavilo več godb 
in mažoretnih skupin iz cele Slovenije. 

Koliko ljudi približno to pomeni? 
Vse skupine štejejo med 200 in 250 
udeleženci. 

Kakšni so logistični izzivi pri temu? 
Že prvo leto sem uvedel poseben režim, 

ki vključuje večkratno komuniciranje  
z godbami in mažoretami. Tako že v naprej 

točno vedo, kdaj in kam morajo priti, kje jih bom 
pričakal, kje se lahko preoblečejo, katere skladbe bodo izvajali, 
kje je malica in jim zaradi mraza pripravim antifriz. 
V vseh teh letih udejstvovanja pri pustovanju se je 
gotovo zgodilo tudi kaj zanimivega, nepozabnega…
Na zadnjem nastopu ansambla KURJE POuTi 
na občnem zboru Pustnega 
društva sem spoznal pred-
stavnico Godbe Vrhnika, ki 
je tistega leta sodelovala na 
karnevalu. Nekaj let kasne-
je je postala moja žena, ki je 
danes navdušena coprnica  
na karnevalu. 
Kako pa naprej? 
Menim, da je prišel čas, da funkcijo organizatorja godb predam 
mlajšemu kolegu. A ko boste na pustno nedeljo točno okoli 
12:32 zaslišali fanfaro Notranjskih rogistov, bom s svojo štimo 
tam tudi jaz.
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NEDELJA, 19. februar 2023
točno okoli 12.32

Zimo preganjamo od 14. 2. do 22. 2. 2023. 

Pustni torek
21. 2. 2023
Ob 19.00, Kulturni dom Cerknica

TV Čohovo, ponovitev
Ponovitev uradnega butalskega TV programa. 

Pepelnična sreda
22. 2. 2023
Ob 16.00, od Žajfn'ce do mostu čez Cerkniščico

Pokop Pusta
Najstarejša premikajoča pustna ulična predstava 
na Slovenskem z ognjeno-mokrim koncem.
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Pustna sobota
18. 2. 2023
Ob 10.00, Kulturni dom Cerknica

Butalogija za coprnice in coprnike
interaktivna predstava za najmlajše

Ob 15.00, športna dvorana Cerknica

Otroška maškarada
Največja otroška maškarada s coprnicami, Butalci in 
drugimi gosti: Challe Salle, Plesni klub Evora, Mace… 

Ob 21.00, šotor pri OŠ Cerknica

Sobotna pustna zabava

Torek
14. 2. 2023
Ob 18.00, Galerija Krpan

Otvoritev pustne razstave
s pustnim podcastom v živo

Debeli četrtek
16. 2. 2023
Ob 16.00, šotor pri OŠ Cerknica

Žaganje babe
Slavnostna otvoritev pustnih prireditev, 
prevzem oblasti.

Ob 19.00, Kulturni dom Cerknica

TV Čohovo, predogled
Predogled uradnega butalskega TV programa

Pustni petek
17. 2. 2023
Ob 19.00, Kulturni dom Cerknica

TV Čohovo
Butalski TV program

Ob 21.00, šotor  
pri OŠ Cerknica

Petkova pustna zabava

Pustna nedelja
19. 2. 2023
Točno okoli 12.32, po ulicah Cerknice
Veliki pustni karneval 
COPRNIŠKO ZMAJEVANJE
Veliki tradicionalni pustni karneval z vsemi  
priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi  
maskami. Po karnevalu sledi rajanje v središču Butal.

Glasbeni gostje: Koktelsi in Dejan Dogaja bend

Glasbeni gostje:
Ansambel Stil  

in Tanja Žagar Glasbeni gostje:
Modrijani Vstopnice 

v predprodaji 
po nižji cenah:
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