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Kodeks Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki 

Za odgovorno delo društva je pomembno obnašanje in upoštevanje veščin sporazumevanja 

vsakega člana. S svojim znanjem, z ohranjanjem tradicije prispevamo k uspešnemu delovanju 

Etnološkega društva Prforcenhaus. 

Pravila so oblikovana tako, da nam pomagajo pri navezovanju stikov, krepijo medsebojno 

sporazumevanje, strpnost, obzirnost do drugih. Dobri odnosi med člani so osnovni pogoj za 

aktivno in prepoznavno delovanje društva v domačem kraju in drugod. Lepo vedenje 

dopolnjuje našo osebnost in jo bogati. 

Sodelovati v društvu, predstavljati posamezen lik pustnega običaja, pomeni čast in 

odgovornost. Delo nam mora biti v ponos pri ohranjanju naše kulturne dediščine. 

 

Kodeks zunanjega videza in obnašanja na povorkah in predstavah, na pripravah in delovnih 

akcijah 

- Nosimo primerno obleko glede na aktivnost (priprava odra, okraševanje, gostovanje, 

povorka,…). 

- Na povorkah in  na predstavitvah Etnološkega društva smo urejeni, ne glede ali smo v 

pustnem kostumu, uniformi ali v privatnem oblačilu. 

- S primernim  oblačenjem pokažemo svoj odnos do tistih, s katerim komuniciramo in 

sodelujemo. 

- Skrbimo, da so pustna oblačila čista. 

- Pustnih oblek, ki so last društva ne uporabljamo v druge (privat) namene. 

 

Ravnanje in obnašanje članov do drugih članov 

- S svojim delom v društvu ustvarjamo prijazno in ustvarjalno okolje zase in za ostale. 

- Nismo žaljivi do članov in do drugih oseb (pri oklicih, skečih, izogibamo se 

imenovanju oseb). 

- Prisluhnemo in poslušamo svoje kolega v društvu. 

- Gojimo urejene medsebojne odnose. 
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- Ne kritiziramo delo društva, ampak s konstruktivno kritiko, z novimi idejami  in 

aktivnim sodelovanjem pripomoremo k izboljšavam. 

- Izogibamo se govoricam in opravljanju. 

- Svojih kolegov, članov društva ne zaničujemo. 

- Prispevamo k promociji društva. 

- Pomagamo pridobiti sredstva (denarna, materialna) za društvo. 

- Med seboj smo vljudni. 

- Spoštujemo pravice in dolžnosti v skladu s statutom društva. 

- Spoštujemo vodstvo Etnološkega društva in vsakega člana. 

- Z vzgledom spodbujamo nove (mlade) člane, ki se vključujejo v društvo. 

- Znamo se pohvaliti in tudi pokarati, kadar dejanja članov niso primerna. 

- Odgovorno sprejemamo zadolžitve in delo v društvu. 

- Dodatno delo in odgovornost sprejemamo kot nekaj pozitivnega, nova naloga pa naj 

nam predstavlja izziv. 

- Držimo se dogovorov in s svojimi ravnanji, prostovoljnim delom prispevamo k ugledu 

društva. 

 

Ravnanje z oblekami in drugimi rekviziti 

- Obleke skrbno hranimo doma. 

- Obleke so v lasti društva in jih uporabljajo aktivni člani za aktivnosti in dejavnosti 

društva. 

- Če je ne uporabljamo in se ne udeležujemo povork in predstavitev,  smo dolžni obleko 

vrniti. 

- Če je obleka premajhna, jo vrnemo društvu. 

- Če si ne želimo več  aktivno sodelovati (osebni razlogi), obleko vrnemo društvu. 

- Člani so dolžni sodelovati v povorkah in raznih prireditvah ter pri tem skrbeti za 

obleko in dodatne rekvizite. 

- Aktivni smo na vseh prireditvah, ki jih planira društvo, ne le na tistih, ki nam 

ustrezajo. 

- Na obleke in rekvizite pazimo, ne morejo se kar zgubiti. Odgovornost ne prenašamo 

na druge. 
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Ravnanje na prireditvah, na gostovanju, pripravah na pustovanju 

- Člani smo dolžni sodelovati in pomagati pri pripravi pustnih prireditev in raznih 

aktivnosti v okviru društva. 

- Z moralno odgovornostjo se udeležimo  čim več aktivnosti v tekočem letu. 

- Člani odgovorno sprejemamo pravice in dolžnosti v skladu s statutom ED 

Kostanjevica na Krki. 

- Izogibamo se slabih in nekulturnih razvad (prekomernega pitja, uničevanje oblačil in 

raznih rekvizitov). 

- Na povorki, na predstavitvah so člani oblečeni v pustne maske in se držijo navodil 

vodstva ED, ki določi potek in vrstni red. 

- Pustno dogajanje mora ohranjati tradicijo, pomen in izročilo, ki gre iz roda v rod. 

- Na sprevodih vsi skrbimo za urejeno in kulturno predstavo v povorki. 

- Za osnovne like, ki imajo točno določeno oblačilo, ni primerno nošenje sončnih očal. 

- Starejši člani so dolžni podučiti mlajše člane o pomenu posameznih dogodkov in o 

tradiciji. 

- Ne spreminjamo starih običajev, ampak jim le dodajamo pridih časa v katerem živimo. 

 

 

Odgovornost in obnašanje osnovnih likov Prforcenhausa 

Funkcija posameznega lika je častna in odgovorna.  

 

Oče Šelme 

- Najvišji lik prezidija, oblečen v frak, bele hlače, na glavi cilinder. 

- Skrbi za šelmo in jo nosi na povorkah in prireditvah. 

- V odsotnosti ga nadomešča član, ki ga določi upravni odbor ED. 

- Častni naslov je doživljenjski. Funkcijo posameznik opravlja dokler je fizično 

sposoben. 
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Predsednik in predsednikova dama 

- Osrednji lik javno izglasovan na občnem zboru za eno leto.  

- Predstavlja prezidij Prforcenhausa, nima pa nobenih pristojnosti odločanja  in 

upravljanja društva. Društvo vodi predsednik ED v skladu s statutom. 

- Žezlo in krono se ne posoja, prav tako ne predpisane obleke, ki je v skladu z likom, ki 

ga predstavlja (rdeče ogrinjalo, bele rokavice, rdeča podkapa s krono). Sončna očala 

niso primerna. 

- Predsednikova dama spremlja predsednika na povorkah in njena obleka se vsako leto 

prenese na novo predsednikovo spremljevalko (enako velja za predsednikovo obleko). 

- V primeru, da je aktualni predsednik zadržan, ga nadomesti predhodni predsednik. 

- Aktualni predsednik sodeluje v vseh akcij v okviru društva. 

 

Kanonik 

- Funkcija je doživljenjska (dokler je predstavnik lika fizično sposoben). 

- Odgovoren za litanije. 

- Ohranja tradicijo obrekovanja in ogovarjanja na račun dogodkov v Kostanjevici in 

okolici. 

- Skrbi za obleko (kanonsko pokrivalo, ogrinjalo, rokavice) in knjigo litanij. 

- Je sestavni del prezidija. 

 

 

Praporščak 

- Oblečen v frak, na glavi ima celinder in na rokah bele rokavice. 

- Skrbi za fano. 

- Na povorkah je v ospredju, za njim hodi oče Šelme, ob strani pa po en purgar. 

 

 

Purgarji 

- Na sprevodih in predstavitvah so urejeni in skrbijo za red in varnost ostalih 

udeležencev. 

- Na črni uniformi, z rdečo obrobo, imajo opasač in sablo, na rokah bele rokavice, 

očiščene črne škornje in na glavi predpisano kapo, ki ni postrani ali kako drugače 

obrnjena. Opasača ne nosijo preko rame. 

- So dolžni sodelovati na prireditvah in predstavljajo urejeno gardo. 
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- Zaslužne oznake nosi tisti, ki ga na predlog prezidija PF odlikuje društvo za delo. 

- Ne nosijo sončnih očal. 

- Za izgubljene stvari odgovarja vsak sam. 

 

Mestni sodnik 

- Oblečen v frak s cilindrom. 

- Njegova naloga je voditi zaprisego na novo izvoljenega predsednika in poskrbi za 

izvedbo testamenta. 

 

Mestni pisar 

- Nosi obleko mestnega pisarja. 

- Beleži dogodke skozi vse leto in jih vključuje v testament in v obiranje. 

 

Guverner banke 

- Gospod v fraku s cilindrom. 

- Odgovoren za valuto Kostanj. 

 

Menihi 

- Oblečeni v meniške kute, spremljajo kanonika in predstavljajo menihe nekdanjega 

cistercianskega samostana. 

 

 

Prižigalci ognja 

- Oblečeni v prižigalske obleke, v rokah pa nosijo pripomočke za prižig in ugašanje luči 

(lehtirna, helebarda). 

 

 

Mestna gospoda 

- Jara gospoda predstavlja gosposko, so mestni obrtniki, večji posestniki in trgovci. 

- Spremljevalci povork. 
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Dragonarji 

- Urejena konjenica, urejena vojaška garda. 

- Sestava:  - dragonec pešak ali 

                - dragonec konjenik (dragonec na konju) 

 

 

                 

- Na sprevodih in predstavitvah  skrbijo za red in varnost ostalih udeležencev. 

- V okviru društva opravljajo protokolarne dolžnosti. 

- Uniformirani so po točno določenem kriteriju, ki ustreza zgodovinskemu izročilu 

vojaškega uniformiranja na slovenskem in je usklajen s potrebami  ED Prforcenhaus. 

- Dolžni so sodelovati na prireditvah, kjer sodeluje ED Prforcenhaus in predstavljajo 

urejeno gardo. 

- Uniforma : 

. Bela ali črna srajca ( razlika po  čin oznakah) 

. Določen črno-rdeč suknjič 

. Določene črno-rdeče hlače s poudarjenimi meči oz. jahalne hlače 

. Črn opasač z oprtačem 

. Črni usnjeni škornji  

. Sablja 

. Dragonska čelada 

. Činovne oznake 

Čine dragoncev podeljuje general dragon garde s potrditvijo prizidija Prforcenhausa. Čini se 

dodeljujejo članom dragoncem  ED Prforcenhausa  po kriteriju zaslužnosti za delo opravljeno 

v korist društva oz. dragon garde. Kriterij hrani general dragon garde ter ga potrebam društva 

tudi dopolnjuje. Pridobljeni čini posameznika niso trajni oz. so gibljivi glede na zaslužno delo 

posameznika. Čini so na uniformi nameščene na rokave (zapestje), ovratnik, ter desno ramo. 

Činovna hirarhija se spoštuje. Čini dragon garde: generalski, častniški, podčastniški, vojaški. 
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