
Predstavitveni tekst sodelujočih v pustni povorki 2023 

 

V povorki sodeluje več kot 700 mask. 

 

 Vrsta 

skupine 

Naziv sodelujočega Ime maske Opis 

1 Etnografska 

maska 

ETNOGRAFSKO DRUŠTVO 

NOVI KORANTI 94 

 

KORANT 

 

Etnografsko društvo Novi Koranti 94 je sicer mlajše društvo, ki 

prihaja iz Dravskega polja, vendar njegovi začetki segajo že v leto 

1994. 

Z veseljem vzdržujemo tradicijo obhodov Korantov, značilne maske 

za območje, iz katerega prihajamo. Naše poslanstvo se začne takoj 

po svečnici in nadaljuje vse do pepelnice. S pojavo in hrupom 

zvoncev odganjamo zimo in zle duhove, kličemo pa pomlad in 

dobro letino v krajih po Sloveniji pa tudi tujini, najraje pa se skupaj 

s pokači odpravimo razveseljevat prebivalce domačih vasi na 

Dravskem polju.  

Vsako leto se našemu društvu pridruži kakšen nov član, imamo pa 

tudi nekaj žensk in podmladka, na katerega prenašamo naš ponos 

in tradicijo. 

Koranti po ljudskem izročilu praviloma preganjamo zimo (bejži zima 

Korant gre). 

2 Pustna 

skupina 

DRUŠTVO ŠTERNA POMJAN 

 

 

SPOMLADANSKO 

PREBUJANJE 

 

Ko že topli žarki božajo zemljo 

in ko rano zjutraj ptički pomlad oznanjajo, 

ko se iz bube metulj rodi, 

ali pisani, modri, oranžni, beli, 

ko so že daljši dnevi 

in ko ti hitreje bije radostno srce, 

takrat, ko tvoje učke posebno žare, 

ko ti ličke na obrazu pordijo od sreče, 

in ko sonček v tebi prebudi upanje, 

se zaveš, da je to spomladansko prebujanje. 

3 Pustna KULTURNO DRUŠTVO MAŽORETKE ZVEZDICE Tako majhne kot velike zvezdice znajo vrteti mažoretno palico. 



skupina MAŽORETE KOPER 

 

ZASPANKE 

 

Zvezdice korakajo, plešejo, migajo, se premikajo, palico mečejo in jo 

vrtijo. Ob glasbi planetov in vesolja vam vsako noč svetijo z neba in 

poskrbijo za sladke sanje. Mažorete Koper plešejo za vas. :-) 

4 Pustna 

skupina 

KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI 

ORKESTER KOPER 

 

VESOLJE 

 

Pihalni orkester Koper je bil ustanovljen decembra 1981. Iz majhne 

skupine okrog tridesetih godbenikov je zrasel v velik pihalni 

orkester v simfonični zasedbi, ki šteje okrog 60 članov. Do danes so 

zaigrali na skoraj 1000 nastopih. Da izvedbe številnih uspešno 

zvedenih skladb ne bi utonile v pozabo, so sklenili, da jih bodo 

zapisali na zgoščenke in teh se je v vseh letih nabralo že devet. 

Že trikrat so uspešno izpeljali festival »Z godbo v poletje«, že nekaj 

let skupaj z Pihalnim orkestrom Marezige pripravljajo Spomladanski 

koncert v portoroškem Avditoriju, v mesecu maju pa svoj Letni 

koncert. Redno sodelujejo na občinskih prireditvah ter dogodkih 

Luke Koper.  

Dejstvo pa je, da vedno med najpomembnejšimi dogodki orkestra v 

letu je in ostaja tradicionalni Božično novoletni koncert. 

5 Pustni voz COMUNITA’ DEGLI ITALIANI 

BUIE 

 

CARRO BANDA 

BASSOTTI, QUI QUO 

QUA, WALT DISNEY 

 

Maškare italijanske skupnosti Buje že več let sodelujejo na različnih 

prireditvah, letos so že drugo leto z nami v Kopru.  

Pustne kostume so sešile članice italijanske skupnosti, moški del 

skupnosti pa je poskrbel za izdelavo pustnega voza. Pust je namreč 

čas, ko se vsi člani skupnosti združijo in z veliko smeha in veselja 

prispevajo, vsak po svojih močeh, k skupnemu rezultatu.  

Tema, ki so jo letos izbrali v Italijanski skupnosti Buje je WALT 

DISNEY - tukaj imamo različne maske od Mickey Mouse do 

prijateljev Qui, Quo, Qua, z nami so policiji in tatovi znani kot 

"Banda Bassotti", kar je pravzaprav ime pihalnega orkestra 

Italijanske skupnosti Buje.  

Združevanje  najmlajših, mladih in manj mlajših je vedno cilj 

skupnosti, prav tako Karnevala – vsi imajo svojo nepogrešljivo 

vlogo! 

6 Pustni voz LA COMPAGNIA DEL 

CARNEVAL DE BUIE 

ANNI 80 Člani skupine »La compagnia del carneval« so v okviru pusta aktivni 

že več kot dvajset let. 



Z izdelavo mask je skupina svojo pot pričela konec devetdesetih v 

okviru Skupnosti Italijanov Buje. Število članov pustne skupine se iz 

leta v leto povečuje, rastejo pa tudi izkušnje pri izdelavi vozov in 

izdelavi kostumov. Skupina " La compagnia del carneval " deluje 

samostojno že 8 let. Odlikujejo jo prijateljstvo med člani, bujna 

domišljija, predvsem pa veselje, ki prispeva k temu, da so te maske 

iz Buj znane širom naokoli. “La compagnia del carneval ” je vselej 

prisotna tako na povorki v Bujah kot tudi na pustnih prireditvah v 

Buzetu. Omeniti velja tudi številne uspehe in nagrade, dosežene v 

preteklih letih na umaški modni reviji. V teh 8 let so na istrske ulice 

predstavili pleme Maori in nepozaben HAKA ples, kraljico Elizabeto 

in značilnosti Anglije, divji zahod s kavboji in sodi piva, moč Vikingov 

in duh Kube. Ni treba posebej poudarjati, da so kostumi in vozovi 

ročno delo, plod iznajdljivosti, domišljije in dela članov skupine. 

Obenem je značilnost PUSTNE DRUŽBE tudi prav poseben tematski 

ples. Pravzaprav se člani skupine vsako leto poleg priprave vozov in 

kostumov ukvarjajo tudi z napornimi plesnimi vajami, da ustvarijo 

koreografijo, ki je z leti postala za tiste, ki jih poznajo, najbolj 

pričakovan trenutek njihovega nastopa. Pustna skupina »La 

compagnia del carneval« sodeluje letos že drugič na koprski pustni 

povorki. Letos nas bodo popeljali nazaj v nepozabna 80. leta. 

7 Pustna 

skupina 

DRUŠTVO DOBRA VOLJA 

ŠKOFIJE 

KOKOŠJA DRUŽINA 

 

Kdo je prej nastal, kokoš ali jajce? Kdo vlada v kokošnjaku? Petelin. 

Kaj pa kokoši? Kokodakajo. Ma mi rabimo kokoši, brez njihovega 

kokodakanja ne bo nič. 

8 Pustni voz ŠPORTNI KLUB SALTO KOPER 

 

SALTOPIRČKI 

 

Mali netopirji si želijo postati veliki Batmani, zato vadijo vragolije, da 

jih bo en dan poznal cel svet. 

9 Pustna 

skupina 

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO 

REKREACIJO IN TELESNO 

VZGOJO PARTIZAN 

PRAVLJICA MARTIN 

KRPAN 

 

Martin Krpan, prijazen, dobrosrčen, umsko in fizično močen ter 

spoštljiv do vseh ljudi. Z njegovimi dejanji sporoča, da dobro vedno 

premaga zlo. 

10 Pustni voz 

 

KULTURNO, TURISTIČNO, 

ŠPORTNO IN IZOBRAŽEVALNO 

DRUŠTVO GUGO LOKA 

GUGO 

HROŠTOLANDIJA 

 

Hroštole. To narbulše istrsko sladko, ki najbolj paša kadar gremo u 

mačkare. Vsaka prava gospodinja jih u naših krajih more znat naret. 

Kuharji, slaščičarji, vsi bi jih radi znali naret, ma narbulše znajo 



naret naše none. Mmmm, kako diši, kadar jih cveremo in kako so 

lepi šele kadar jih posujemo s cukrom. Anka naš Gugo se rad masti 

z njimi. 

11 Skupina 

 

MOJCA NOVAK S.P. (SKUPINA 

ŠKICET) 

 

PARTY ANIMAL 

 

Ko ritem glasbe se začne, živali prebudijo se, zapleši z njimi tudi ti in 

bodi brez skrbi. 

Naj glasba prežene zimo in ustvari prijetno klimo. 

12 Pustni voz 

 

TŠKD SV. MIKLAVŽ GRAČIŠČE 

 

DEFORMIRANO 

ZDRAVSTVO 

 

Čakamo in čakamo....in neč nismo dočakali! 

U vrsti čakajo uni, ki nemajo mediga in uni ki jim rata, da jih 

zapišejo, ma ne znajo h komi so pršli. 

Ma nanka z unimi, ki vre jemajo mediga nej neč bulše, ki je treba 

čakat ano leto, da ti zderejo zob, dvej leti, da ti menjajo slabo 

kust...in da ne govorimo napred... 

Na konci ne znamo koga nej čakamo in trba bomo pršli prej u 

nebesa ku h medigi!!! 

13 Skupina MAŠKARE PETROVIJA KLAUNOVI UMAGA Pustna skupina iz Petrovije-Umaga cas vse lepo pozdravljamo. Smo 

skupina klovnov s 60 letno tradicijo karnevala v Petroviji pri Umagu. 

Z največjim veseljem smo danes prišli na vašo pustno povorko v 

Koper/Un saluto dall grupo carnevalesco di Petrovia (Umago) 

presentiamo i claun  col aniversavio 60anni dell carnevale 

Petroviano siamo venutti sula vostra svilata a Capodistria 

14 Pustni voz 

 

DRUŠTVO ZA ŠPORT,KULTURO 

IN RAZVOJ LOPARJA 

URGENCA LOPAR  

 

Loparci slavijo kot izredno solidarni in človekoljubni ljudje. Medse 

sprejemajo ljudi iz vseh krajev tudi iz sosednjih vasi. Pomagajo jim 

kolikor kdo da brez vzet. Na vasi imajo vse kar rabijo, tudi zdravstvo 

urejajo sebi v dobro, tako, da so vsi zdravi. Nedolgo tega so po 

radiju slišali, da je pomanjkanje zdravnikov in da zato občani hodijo 

po pomoč na urgenco. Ma ne samo to, vaške žene so prinesle v vas 

vest, da ustanavljajo tu pri  vas v Kopru nekašne ambulante za 

neopredeljene. Moži so stopili skupaj in se odločili pomagat. So 

rekli, naredili bomo mobilno urgenco, ki je boljša od ambulante, se 

vozili z njo po vaseh in pomagali unim bolanim. Ma samo po vasi so 

se zapeljali in poglejte koliko pacijentov so povlekli za seboj. Jih ne 

morejo oskrbet kolikor hitro se nabirajo. Ma smo malo pogledali 



kako to gre in se nam zdi, da je kriva infuzija, ki jo dajejo bolnikom. 

Iz ene flaše teče rdeča iz druge pa rumena tekočina. Vsak, ki se 

uleže na operacijsko mizo ne želi več vstati. Tudi zdravnikom tam v 

menzi se ne godi slabo. Pomaga jih zaupnik FID(E)IZ. Jih dobro 

pedena. Ma ne vemo kakšno vlogo ima tista karjola polna denarja 

tam zadaj. Kdo ve? 

15 Pustna 

skupina 

 

DRUŠTVO TKŠD POMJAN 

 

ISTRSKA MONEDA 

 

Istrska moneda je bil od ambot vosu, z njim je bil zmeron dober 

posu. 

Jugo dinar v Istri ni imel valorja, ne v Jugoslaviji, ne pr morja. 

Veselo smo sprejeli tolar, smo pensali, da bo ko dolar. 

Anka tu ni duralo dugo, nam je Europa dala Euro čudo. 

Zdaj parado monede vleče Istrski Bit Konj, ki nima prav dober vonj. 

Ma kor zmeron se u banki skriva hudič in vleče vse niti, da gremo v 

nič. 

Zato Istrskega osla ne damo, ker ga puno štemamo. 

Mi ponosni osli smo vsi, ker na oslih svet stoji! 

ERRRI MUŠA! 

16 Pustni voz 

 

KULTURNO, UMETNIŠKO IN 

ŠPORTNO DRUŠTVO BEHAR 

EURO KMETIJA BEHAR 

 

Ko stara načela na glavo se postavi! Kaj nam pa drugega preostane, 

ko svet prevzele bodo podgane. V tej draginji se bomo Evropi 

prilagodili, domače ščurke in žužke za moko gojili. Saj po "novem" 

meso ni zdravo, če Golob tako pravi, bo ja držalo. Beljakovinski 

kruh za Vas bomo pekli, pa kmalu se tudi tega zarekli.  

Naj živi kmetija naša, kjer vse za živo glavo se prenaša. Živeli! 

17 Pustna 

skupina 

 

T.K.Š.D. KRAŠKI ROB 

 

TURŠKI VPADI POD 

KRAŠKIM ROBOM 

 

Ko smo mislili, da se zgodovina ne bo ponovila, se pojavila je turška 

invazija, ki jo spremlja moderna tehnologija.  

Po prahu, po blatu hudobni kamioni v družbi bagrov glavni so oni.  

V Belem Kalu zdaj težko živimo, bolj utrujeni kot naspani se zjutraj 

zbudimo. 

Tudi motorke nas vsak dan prebudijo, naš lepi gozd v prah drobijo. 

Življenje v naši mali vasi se je obupno spremenilo in strah v ljudeh 

prebudilo. 

Podnevi nas sirene preglasijo, ponoči pa eksplozije zbudijo. 



Glasen hrup vznemiri še tako lenega psa, otroci bi raje spali drugje 

kot doma. 

Gospodinja kriči, "Mira v naši vasi več ni!"  

Za piko na i še avti od blata umazani so vsi. 

Zato vabljeni vsi pod Kraški Rob na enkratno doživetje! Ponujamo 

vam: 

- blatno kopel 

- zvočno meditacijo 

- vibracijsko limfno drenažo 

- piling z apnenimi delci 

- in tečaj tujega jezika 

ALL INCLUSIVE VSE BREZPLAČNO! VABLJENI 

18 Pustni voz 

 

ŠPORNO DRUŠTVO  BAS 

ŠPORT ILIRSKA BISTRICA 

 

ESKIMI 

 

Zaradi posledic globalnega segrevanja je življenje številnih 

prebivalcev severnega tečaja ogroženo. Vedno višje temperature 

na zemlji topijo led, ki varuje naselja pred nevihtami na oceanu.  

Naše pleme se je zato odpravilo v deželo naših prednikov, 

Snežniško pogorje. Navezali smo stike s številnimi domačini, kateri 

so nas povabili na Vaš karneval.  

Eskimi smo najzanimivejše ljudstvo na svetu – sinovi ledenih in 

pustih pokrajin. V Vaše kraje prinašamo delček naše kulture, 

snega , naših šeg in navad s severa. 

19 Pustni voz 

 

KULTURNO DRUŠTVO 

HARMONIKARJEV IZOLA 

 

FEBRUARFEST 

 

Bavarci imajo Oktoberfest, v Istri imamo pa Februarfest. 

20 Skupina 

 

ŠOLA IRSKEGA PLESA (KATJA 

GRANDA S.P). 

 

IRSKI ŠKRATI 

 

Šola irskega plesa bo na istrski pust prinesla irski duh! Predstavili se 

bomo kot navihani irski škrateljci Leprechauni, ki skrivajo zaklad na 

koncu mavrice. Pričakujte veliko plesa in zlatih cekinov. 

21 Pustni voz 

 

TD DEKANI 

 

 

MA SMO OD HUDIČA 

 

V Dekanih vre puno let minirajo in kopajo buže za tunel pod našimi 

hišami in tega ni kraja. Ker niso teli čut domačinov so falili smer in 

prevrtali bužo v sam pekel! 

Siz buže je vojdu ven sam hudić s celo svojo kompanijo, ki dela 

kažin po vasi, taku da nanka kakuši ne nesejo več jajc. Pesjani 



 

 

šperamo, da bo ta buža od tunela hmalin končana in da se hudič s 

svojim vražjim vlakom in kompanijo čim prej odpelje po tem drugin 

tiri gor v Slovenijo! 

22 Pustni voz 

 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE 

 

ŠMARSKI TROJANSKI 

KONJ  

 

Od vedno so lepe žene vojne vnele, anka danes je taku, ko Lepa 

Helenca pogleda lepu. Zaželela si je v mesto, in smo tu. Zdaj je čas, 

da Štmarci zavzamejo Capris, da anka Šavrini namakajo noge v 

morju in ne samo v lavorju. Naš Ettore je zbral bojevnike in 

bojevnice, ki ne mulajo, na Štmarskem trojanskem konju se 

pripeljajo. Med njimi je anka kakšna Ahilova peta, pero jo premaga 

trmasta Istrska peta. Capris nič bat, zato ne ga srat. Čakajo nas 

spomini in lepi cajti, če ne v kantini, pa v Trojanski "bajti". 

23 Etnografska 

maska 

ŠPORTNO DRUŠTVO 

CVETKOVCI 

 

ETNOGRAFSKA MASKA 

KORANTI 

 

Pozdravljena Primorska. Smo skupina korantov iz vasi Cvetkovci, ki 

leži na dravskem polju ob glavni cesti Ptuj - Ormož. Kurent (tudi 

korant) je značilni pustni lik s Ptuja, Dravskega polja in okolice. Po 

izročilu s poskakovanjem kurenti z zvonjenjem iz dežele odganjamo 

zimo in zlo, vanjo pa kličemo pomlad ter dobro letino. Kurenti 

imamo na sebi ovčjo kožo, okrog pasu pripete zvonce, na glavi pa 

masko z dolgim jezikom, na vrhu pa rogove okrašene s pisanimi 

trakovi, na nogah pa gamaše. Zraven imamo tudi vraga ali hudiča. 


