
 

 

 

 

PRAVILNIK 6 

TEKMOVANJE V PRIPRAVI JEDI V KOTLIČKU 

Tekmovalec mora pripraviti 20 porcij jedi –  LJUBLJANSKA OBARA na običajen ali izviren način v kotličku 
na odprtem ognju (plinski gorilnik) pred gledalci pod  naslednjimi pogoji: 

a) organizator priskrbi 18 dag perutninskega mesa na osebo; ostala živila in dodatke si priskrbi 
tekmovalec sam, 

b) tekmovalec lahko s seboj prinese primerno zelenjavo in dodatke, ki jih uporabi pri pripravi  jedi, 

c) organizator priskrbi plinsko kurišče in kotliček, ostali pribor si priskrbi tekmovalec sam, 

d) organizator poskrbi za primerno zaščiten prostor s potrebno in primerno delovno površino, 

e) priprava jedi je časovno omejena na 90 minut, 

f) organizator bo poskrbel za prodajo, 

g) vodo za umivanje rok. 

 
Strokovna komisija bo potek dela in jedi ocenjevala po naslednjih kriterijih: 

1. UREJENOST IN PRIPRAVA MISE EN PLACE 

a) osebna urejenost  (bela kuharska bluza, črne hlače, predpasnik, bela kuharska kapa, zaščitni 
čevlji) 

b) čistoča in urejenost delovnega prostora  
c) dokumentacija     

                                                                      0 – 10 točk 

2. PRIPRAVA IN PROFESIONALNO DELO  

a) obdelava živil (mehanski in toplotni postopki obdelave živil)  
b) ekonomična poraba živil 
c) organizacija dela med pripravo jedi 

                                                                       0 – 25 točk 

3. ANIMACIJA   

a) dekoracija, estetika in izgled tekmovalnega prostora 
b) kreativnost in inovativnost  

                                                                       0 – 10  točk                 

4. SERVIRANJE JEDI 

a) čistoča in urejenost tekmovalnega prostora 
b) temperatura jedi, krožnikov 
c) organizacija servisa 

                                                                       0 – 5 točk 

5. OCENITEV JEDI - OKUS 

a) okus jedi iz kotlička  (izvirnost in odstopanja od običajne priprave jedi) 

                                                                    0 – 50  točk 

Skupaj                                                                      100 točk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovalec recepturo v elektronski obliki do ponedeljka, 4. novembra 2019, posreduje vodji tekmovanja. 
Pred pričetkom tekmovanja tekmovalec tiskano recepturo v treh izvodih preda članom ocenjevalne 
komisije.  

 

Kriteriji ocenjevanja: 

Glede na število doseženih točk se razglasijo in podelijo zlata, srebrna in bronasta medalja za 
prvouvrščene. Vsi tekmovalci prejmejo priznanje za sodelovanje. 

Na dan tekmovanja bo vodja tekmovanja na razpolago za komentarje po končanem nastopu vseh 
tekmovalcev  

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico, da na predloga vodje tekmovanja tekmovalca izključi, če ne 
bo upošteval pravil tekmovanja. 

 

ROK PRIJAVE : petek, 27. september 2019 

Prijavo na tekmovanje oddate preko e-prijavnice:  

http://gtzslovenije.si/prijava/ 

Za vsa dodatna vprašanja vezana organizacijo in izvedbo tekmovanja se obrnite na: 
 
Srečko KOKLIČ (vodja projekta) 
srecko.koklic@tgzs.si, 051 273 000 

Na tekmovalnem mestu (pred in med tekmovanjem) se obrnite na: 
 

Vodja tekmovanja: Dušan KRIVEC (vodja tekmovanja) 
dusan.krivec1963@gmail.com, 041 729 087  
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