
                                                                          
Folklorno društvo Kres 
P.P. 56 
8000 Novo mesto 

                                                       

 
                                                                

 

 
"Brez ljubezni plesa ni, kdor se ljubi, se vrti" 

ODNOS DO FOLKLORNIH KOSTUMOV IN NOŠ 

- PRAVILA OBLAČENJA IN OBNAŠANJA – 
 

1. pred nastopom pripraviš kostum, nošo ter še enkrat preveriš, če imaš vse 

potrebno  

(pod kostum in nošo oblečeš belo majico s kratkimi ali dolgimi rokavi z globokim izrezom – 

"švic majco", barvo tudi prilagodiš barvi bluze ali jankice) 

2. v folklornem kostumu in noši je prepovedano kaditi, piti, jesti, hoditi po 

dežju …. 

(vse v smislu preprečitve poškodbe in onesnaženja kostumov!) 

3. v folklornem kostumu se ne sedi, ne naslanja na zidove, avtomobile…. 

(če okoliščine to zahtevajo, si fantje nekaj podstavijo pod zadnjo plat, dekleta pa dvignejo 

krilo tako, da sedijo na rejevcu/untrci, krila ne smejo drsati po tleh) 

4. pri hoji po stopnicah, travi, umazani površini ipd. – dvigneš krilo 

5.  v folklornem kostumu in noši ne nosiš ure, verižic, uhanov (razen 

dovoljenih), prstanov (razen poročnih) 

(če prstana ne moreš sneti, ga obrneš tako, da je morebitni kamenček obrnjen navznoter) 

6. piercingi, tattooji ipd. morajo biti odstranjeni z vidnega mesta oz. ustrezno 

prekriti 

7. urejena pričeska je obvezna – tudi, če nosiš pokrivalo 

(da ne bo presenečenj v primeru, da ti ruta ali klobuk pade z glave) 

8. na nastopih in sprevodih ne nosiš očal – še najmanj sončnih 

9. prepovedan je lak za nohte 

(tudi prozoren lak ni dovoljen, odstranjevalec je v kovčku s pripomočki) 

10.  pri oblačenju čez obraz, na katerem že imaš puder, si pomagaš z brisačko  

11.  če nosiš avbico ali klobuk, si puder na robu čela obrišeš pred pokrivanjem 

12.  takoj po nastopu zložiš najprej svoje stvari in ostalo, za kar si zadolžen 

(paziš, da stvari ne končajo na tleh in da se čim manj mečkajo, nato se posvetiš svoji 

osebnosti in potolažiš dehidrirane celice v primerni oddaljenosti od dragocenih kostumov 

in noš) 

 


