
 

 
 
PRAVILNIK 25 - SLOVENIASKILLS 

TEKMOVANJE ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM SLOVENIJE – 

 KUHARSTVO 
 

- Tekmovanje tri dni 
- Izdaja jedi bo naknadno določena po časovnici : primer (11:30 izdaja hišnega 

pozdrava, 12:00 izdaja tople predjedi, 13:15 izdaja glavne jedi) 
- Sedem modulov 
- Skrivna sestavina je izbrana dva dni pred tekmovanjem s strani vodje tekmovanja 
- Lista sestavin je na voljo vse dni tekmovanja 
- Izbor sestavin za določene module pa na dan tekmovanja 

 

PRVI TEKMOVALNI DAN 
 

 

Modul 3  
 

Bitka kuharjev:  dve tehniki rezanja in priprava omake, ki bo določena tisti dan. Uporaba 
termomiksa ni dovoljena. Nabor sestavin, tehnike rezana in zahtevana omaka se določi na 
briefingu sodnikov. Določi vodja tekmovanja. 
 

20 min 
 

Modul 5  
Amuses – bouche ali hišni pozdrav: obvezno mora biti vegetarijansko ali vegansko, uporaba 
sestavin samo iz že pripravljene mize, obvezna uporaba skrivne sestavine ki se izve pred 
tekmovanjem, serviranje v kozarčkih. Teže: od min. 60 g do max. 80 g. Vsega skupaj 5 porcij 
 
20 min 
_________________________________________________________________________  
 
 

Modul 7  
 

Prinesejo lahko pripravljen biskvit, ne narezan ter omako, ki je na pol pripravljena. 
Sladica v kozarčku: priprava hladne sladice v kozarčku. Teža med min 80 g in max 120 g. 
Vsega skupaj 5 porcij.  
Obvezna sestavina zelen poper. Uporaba sestavin z že pripravljene mize. 
 

35 min 

 
 
 

 
DRUGI TEKMOVALNI DAN 
 



 

 

Modul 1 
 

Consumme – priprava piščančje osnove iz sestavin, ki so na voljo, obvezno mora vsebovati 
eno garnituro nadevanega testeninskega vložka. Teža od min 170 g do max 220 g. Vsega 
skupaj 5 porcij. 
 
Rezančevo testo lahko prinesejo s seboj, izdelava testeninskega vložka na licu mesta, prav 
tako tudi izdelava nadeva. 
 

40 min 
 

Modul 4 
 

Topla predjed iz divjačine – 4 krožniki, divjačina se določi pred pripravo, najmanj dve 
komponenti in minimalno ena topla omaka. Teža od min 150 g do max 200 g. 
 
Obvezna uporaba skrivne divjačine (vsebovati mora tudi ribo ali rake).  
Pripravljen fond prinesejo s seboj, vendar nereduciran in nedokončan. 
 

 

Modul 6 
 

Glavna ribja jed – priprava skrivne ribe v glavni jedi, uporaba ene skrivne zelenjave v treh 
različnih variacijah in vključitev v samo jed. Obvezno ena topla omaka in ena škrobna 
komponenta. Teža od 300 g do 380 g. Vsega skupaj 4 porcij. 
 
Fond dovoljen, a nereduciran in nedokončan. 
 

SKUPNI ČAS: 2 h 45 min 

 
 

TRETJI TEKMOVALNI DAN 
 

 

Modul 2 
 

Restavracijska sladica po izbiri – 4 prezentacije, omaka posebej v omačnico. Najmanj dve 
komponenti, minimalno ena omaka, obvezna uporaba neznanega svežega sadja. Sestavine 
se uporabljajo samo s pripravljene mize. Teža skupaj od min 150 g do max 200 g. 
 
Dovoljen je pečen biskvit – nerazrezan, meringa pripravljena vendar neporcionirana. 
Omake se pripravijo na licu mesta. 
 

60 min 

 

 
 
 



 

Seznam opreme ki jo potrebujejo je enak kot za tekmovanje na GTZ – ju, s to razliko, da je 
po novem dovoljena uporaba termomiksa na Euroskillsu: 

- Pečica 
- Štedilnik 
- Hladilnik 
- Delovni pult 
- Krožniki za vse module, kozarci, omačnice 
- Čistilo 
- Papirne brisače 
- Glitzi gobice in vilede 

 
S seboj prinesejo:  

- Kozice,  
- Lonce, 
- Ponve, 
- Pekače,  
- Mikserje, 
- palični mešalnik, 
- deske za rezanje, 
- nože, 
- sklede. 

 
Vse stvari, ki jih tekmovalci potrebujejo za izvedbo svojih jedi, naj bodo označene, da se ne 
izgubijo. 

 

ROK PRIJAVE: torek, 15. oktober 2019 
 
Prijavo na tekmovanje oddate preko e-prijavnice:  
http://eprijava-gtz.plior.si 
 
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: 
Alma REKIĆ (vodja tekmovanja) 
alma27rekic@gmail.com, 040 257 201 
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