
 

 

 

 

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki Srednjih živilskih šol program živilec, poklic slaščičar.  
Tekmovalca, katerega spremlja mentor mora biti v delovnih oblekah.  
Čas priprave za izdelavo izdelkov je 90 minut.   

TEMA:   
a) izdelava štirih enakih kozarčnih krem –  v kombinaciji s temnim pivom in okrasi po lastni izbiri. Teža 

sladice je 120 do 150 g.   

Vsa potrebna živila za pripravo sladice in inventar prinese tekmovalec s seboj. Organizator zagotovi plinski  
štedilnik , delovno mizo z marmorno ploskvijo in električni priključek 220V.  
Pred tekmovanjem tekmovalec komisiji predloži dokumentacijo z recepturo.  
KREMA V KOZARCU: tekmovalec na tekmovalnem mestu pripravi štiri enake kreme v kozarcu iz surovin, ki 
jih prinese s seboj. Vse komponente se pripravijo na tekmovalnem mestu, nič ne sme biti vnaprej 
pripravljeno 

 

Kriteriji za ocenjevanje pri kozarčni sladici 
1. Predstavitev  

- predstavitev izdelka komisiji   
- urejenost delovne površine 

2. Strokovna izdelava   
- ali je izdelek pravilno pripravljen po navodilih  
- ali je za izdelek uporabljena težja ali lažja težavnostna stopnja.  

3. Dekoracija 
4. Posebni učinki izdelka - inovativnost  

- umetniški vtis izdelka,  
- inovativnost 
- izdelek je pripravljen izven klasičnih okvirjev.  

5. Okus 
 

Ocenjevalno komisijo imenuje organizacijski odbor GTZ, na predlog strokovnih učiteljev srednjih živilskih 
šol. Ocenjevalna komisija je sestavljena iz petih članov. Trije iz šole in dva zunanja. Najvišja in najnižja ocena 
se črtata.  

 

Kriteriji ocenjevanja: 
glede na število doseženih točk se razglasijo in podelijo priznanja:  

- 00,00 – 59,99 – POTRDILO ZA SODELOVANJE 
- 60,00 – 69,99 – PRIZNANJE ZA SODELOVANJE 
- 70,00 – 79,99 – BRONASTO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE 
- 80,00 – 89,99 – SREBRNO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE 
- 90,00 – 100,00 - ZLATO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE 

 

 

ROK PRIJAVE : 5. november 2022 
 
Prijavo na tekmovanje oddate preko: 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: 
Cecilija  PER  (vodja tekmovanja cecilija.per60@gmail.com , 031 386 641   

 

PRAVILNIK  
EKIPNO TEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH ŠOL ZA 
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