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1. KDO LAHKO SODELUJE: 

 

Na 13. Istrsko pustno povorko v Kopru se lahko prijavijo:  

- društva in zveze društev, 

- ustanove in druge organizacije, 

- zasebni in javni zavodi,  

- gospodarske družbe in samostojni podjetniki. 

 

V povorki ne smejo sodelovati mladoletne osebe brez spremstva staršev, skrbnikov ali rejnikov. 

 

Vsak prijavitelj se lahko prijavi v eno izmed spodnjih kategorij: 

 

a. ETNOGRAFSKA MASKA:  

Med etnografske pustne maske sodijo maske, ki so tipične za posamezno slovensko pokrajino. 

Mednje uvrščamo: kurente ali korante, cerkljanske laufarje, cundre, monostarje, prekmurske 

pozvalčine, kostanjeviške šelme, škoromate, ploharje, orače, pehlinsko gospodo, pokače itd. 

 

b. PUSTNA SKUPINA: 

Posamezno pustno skupino sestavlja najmanj 10 udeležencev, ki so stilsko in kostumsko 

povezani.  

Pustno skupino lahko dopolnjujejo tudi razni vozički in prevozna sredstva. 

V kategorijo pustne skupine se štejejo pustne maske, ki jih spremljajo: 

- vozički oz. prikolice 

- okrašena osebna oz. dostavna vozila, pokrita s »prekrivali«, pri katerih se za udeležbo na 

povorki ni posegalo v bistvene karoserijske in mehanske dele.  

 

c. PUSTNI VOZ: 

En pustni voz sestavlja najmanj 10 udeležencev in najmanj en pustni voz. 

Kot PUSTNI VOZ se šteje prevozno sredstvo, ki je sestavljeno iz nosilne strukture na kolesih, 

predelane oz. okrašene v pustni motiv, ki je lahko priklopljeno na drugo vlečno vozilo, oziroma 

prevozno sredstvo na lasten pogon.  

 

Vsak voz mora biti opremljen z vsaj dvema gasilnima aparatoma.  

 

Pustne maske, ki spremljajo voz, morajo skupaj predstavljati eno tematiko. Vozovi morajo biti 

opremljeni z osnovno svetlobno signalizacijo in morajo upoštevati cestno prometne predpise. 

 

Posamezna pustna maska lahko sodeluje le v eni kategoriji, in sicer kot etnografska maska, pustna 

skupina ali pustni voz. 

 

V kolikor pustni voz oz. skupina z metanjem raznih trših predmetov in materiala ovira oz. ogroža 

sodelujoče v povorki, je to lahko razlog za neizplačilo nadomestila za sodelovanje. 

 

V povorki je strogo prepovedana uporaba pirotehničnih izdelkov. 
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2. ROK PRIJAVE: 

 

Prijavljene pustne skupine, pustni vozovi in etnografske maske so dolžni pravočasno oddati 

elektronsko prijavnico, spoštovati navodila organizatorjev in so soodgovorni za nemoten potek 

pustne povorke v Kopru.  

 

Izpolnjeno prijavnico je potrebno oddati do vključno srede, 1. februarja 2023, preko spletne 

prijavnice. 

 

Udeleženci s podpisom s strani odgovornega za voz ali skupine oz. društva na prijavnici potrdijo, 

da napisi in to kar maske predstavljajo niso žaljivi do javnih ustanov in ne kršijo javne morale. V 

nasprotnem primeru prevzamejo vso odgovornost.  

 

Po zaključenem roku za prijave bodo vsi sodelujoči v povorki prejeli dodatna navodila o poteku in 

izvedbi pustne povorke. 

Z oddajo prijave se pustne skupine, pustni vozovi in etnografske maske strinjajo s pogoji 

sodelovanja na pustni povorki in dovoljujejo neomejeno fotografiranje in snemanje ter objavo 

fotografij in video posnetkov za promocijske namene prireditve.  

 

3. POTEK PUSTNE POVORKE: 

 

sobota, 18. februar 2023: 

Zbiranje skupin: ob 9. uri 

Postavitev v povorko: ob 10. uri 

Začetek povorke: ob 10.45 uri 

 

Zbirno mesto in start: Parkirišče pri stadionu Bonifika. 

Pustno rajanje in zaključek: Trg pri Upravi za pomorstvo, Koper. 

Podelitev nagrad za sodelovanje in skupinsko fotografiranje: predvidoma ob 14. uri. 

 

Vse sodelujoče pustne skupine, pustni vozovi in etnografske maske se zberejo na startu, v soboto, 

18. februarja 2023, najkasneje do 10. ure.  

 

Pustna povorka se bo od parkirišča pri koprskem stadionu Bonifika pomikala po Ljubljanski cesti 

do Pristaniške ulice in po Pristaniški ulici do Uprave za pomorstvo. Vozove boste sodelujoči parkirali 

na Ukmarjevem trgu v Kopru. 

  

Na trasi pustne povorke bodo postavljene štiri (4) predstavitvene točke. Na vsaki predstavitveni 

točki bo prisoten moderator, ki bo predstavil sodelujoče pustne skupine, pustne vozove in 

etnografske maske, le-ti pa lahko na vsaki predstavitveni točki izvedejo predstavitveni nastop, ki 

lahko traja do 2 minuti.  

 

Organizatorji si pridržujejo pravico, da v primeru slabega vremena spremenijo in prilagodijo potek 

pustne povorke oz. v celoti odpovejo dogodek.  

 

V kolikor bo 13. Istrska pustna povorka zaradi slabega vremena odpovedana, pustne skupine, 

etnografske maske in pustni vozovi bodo upravičeni do izplačila nadomestila za sodelovanje na 

pustni povorki. 
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4. NAGRADE in NADOMESTILA: 

 

Vsi člani sodelujočih pustnih skupin, pustnih vozov in etnografskih mask prejmejo za sodelovanje 

na pustni povorki krof in topli obrok. Kupone za topli obrok ter navodila za njihovo unovčenje bodo 

pustne skupine, pustni vozovi in etnografske maske prejeli pred začetkom pustne povorke, na 

podlagi dejanskega števila prisotnih udeležencev v pustni skupini. 

 

Vse sodelujoče pustne maske so ne glede na prejeto nagrado upravičene do prejema nadomestila 

za sodelovanje, in sicer:  

• nadomestilo v višini 250,00 EUR (z DDV) pripada pustni skupini in etnografski maski,  

• nadomestilo v višini 550,00 EUR (z DDV) pripada pustnemu vozu. 

 

Izplačila nadomestil za sodelovanje na povorki bo izvedel Zavod za mladino, kulturo in turizem 

Koper. Način izplačila se ureja z vsako prijavljeno pustno skupino, pustnim vozom in etnografsko 

masko posebej. Podlaga za izplačilo je prijavnica na povorko in podpisana pogodba s strani obeh 

pogodbenih strank za posamezno sodelovanje na pustni povorki. 

 

Izplačilo nadomestila prejme le tista pustna skupina, voz in etnografska maska, ki sodeluje na 

posamezni povorki od začetka do konca povorke. V kolikor prijavitelj zapusti povorko predčasno, ni 

upravičen do izplačila nadomestila.  

 

Sodelujoče pustne skupine, pustni vozovi in etnografske maske bodo za sodelovanje v pustni 

povorki prejeli praktično nagrado in priznanje.  

 

5. OCENJEVANJE 

 

Ocenjevanja pustnih skupin in pustnih vozov s strani strokovne komisije in komisije sodelujočih na 

13. Istrski pustni povorki NE BO. 

 

Najlepšo pustno skupino bodo izbrali obiskovalci, ki bodo na prizorišču prejeli kupone. Pravilnik 

nagradne igre bo objavljen na www.visitkoper.si. Zmagovalec bo razglašen na pustni torek, 21. 

februarja 2023. Skupina, ki bo prejela največje število glasov, bo prejela denarno nagrado v višini 

200,00 EUR (z DDV). 

 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Za dodatne informacije je na voljo Kristina Sarkič: kristina.sarkic@visitkoper.si  ali 041 211 816. 

http://www.visitkoper.si/
mailto:kristina.sarkic@visitkoper.si

