
 

 

 

 
 

 
 
 

ORMOŠKI FAŠENK 2023 
 

Spoštovani, 

 

Prijazno Vas vabimo, da se udeležite tradicionalnega ORMOŠKEGA FAŠENKA S 

POVORKO 2023, ki bo v torek, 21. februarja 2023, s pričetkom ob 14. uri, po 

ormoških mestnih ulicah. 

 

Predšolske in šolske skupine: 

Med predšolske in šolske skupine, ki se bodo udeležile ORMOŠKEGA FAŠENKA S 

POVORKO 2023 bo razdeljen denarni sklad oz. nagrade za sodelovanje v skupnem 

znesku 1000 €. 

 

Odrasle karnevalske skupine: 

Nagradili bomo prve tri (3) skupine: 

-    1.mesto: 500 €,  

-    2.mesto: 400 € in  

-    3.mesto: 300 €  

Zneski so bruto. 

Dodatno bosta podeljeni še dve nagradi za etnološko izročilo: 

- za predšolske in šolske skupine:  100 € 

- za odrasle karnevalske skupine:  100 € 

 

 



 

 

Skupina bo lahko nagrajena, če bo štela 10 ali več članov. Tričlanska ocenjevalna 

komisija se bo sprehodila med udeleženci, zato vas prosimo za točen prihod na 

prizorišče. Odločitev komisije je dokončna. 

 

Priznanja za sodelovanje za vse karnevalske skupine in nagrade najboljšim bo 

komisija objavila in podelila po končani povorki v šotoru pri grajski pristavi. 

Predšolske in šolske skupine bomo pogostili s (hot dog in čaj) v šotoru. Odrasle 

karnevalske, godba in mažoretke bodo dobile toplo malico. Poskrbljeno bo tudi za 

dodatno gostinsko ponudbo za vse obiskovalce Ormoškega fašenka 2023 in živo glasbo 

v izvedbi DUO JET SET. Pustna zabava  bo trajala do 22. ure.  

 

O vseh ostalih podrobnostih Vas bomo obvestili organizatorji prireditve ob prijavi.  

 

Opis skupine naj vsebuje maksimalno 1500 znakov (s presledki). Če bo besedilo daljše, 

si organizatorji pridružujemo pravico do krajšanja same predstavitve.  

 

Rok prijave: petek,17. februarja 2023, do 14.00 ure. 

 

Prijavnice in glasbene podlage pošljite po elektronski pošti:  
 
simona.kosi@jeruzalem-slovenija.si 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 02/741-53-55. 

 
 
Prijazno vabljeni,  
 

 Javni zavod TKŠ Ormož  



 

 

PRIJAVNICA ZA NASTOP SKUPINE NA 
ORMOŠKEM FAŠENKU S POVORKO 2023 

 
Podatki o skupini: 

Ime skupine 
(pri šolskih skupinah naj se 

navede tudi razred in OŠ) 

 
  

Vodja:  

Naslov:  
 

Telefon in elektronski 
naslov: 

 
 

Število članov:  
 

Pravna oseba  
Nagrade se izplačujejo le na 

TRR pravnih oseb! 
 

 
 

Prijavljamo se v kategorijo: a) Otroške/šolske skupine (vrtci in I.trida OŠ) 
b) Šolske skupine (II. in III. triada OŠ + srednješolci) 
c) Odrasle Karnevalske skupine 

 
d) Skupina bo upoštevala etnološko izročilo       DA          NE 

Pogostitev: • Boste prevzeli malico:                       DA            NE  

Kratek opis skupine, kaj 
skupina predstavlja (max. 
1500 stavkov s presledki): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rok prijave: petek, 17. februarja 2023, do 14.00 ure 

Opombe:  
 

- Številke za vrstni red skupin dobite pri organizatorju pred začetkom 
povorke, vsaka skupina pa si naj organizira viden napis z imenom skupine! 

- Skupina bo lahko nagrajena, če bo štela 5 ali več članov!  
- Nagrade se izplačujejo samo na TRR pravnih oseb! 


