
 
 

                               VABILO 
 

na ljubiteljsko – zabavno tekmovanje v pripravi jedi iz kotlička, letos bo to »JOTA«, 
 

ki ga organizira Sekcija za gostinstvo in turizem  v sklopu 
  

5. Strokovnega srečanja gostincev v Portorožu 
 
TERMIN:  ponedeljek, 26. november 2012 s pričetkom tekmovanja ob 9.30 uri, 
  zaključek tekmovanja in ocenjevanje ob 12.30 uri 
 
KRAJ:  Portorož – Avditorij 
 
Tekmovanje v pripravi jedi iz kotlička – JOTA 
 
Premalokrat si vzamemo čas, da se srečamo, sprostimo in družimo. Zato Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije v sklopu 5. Strokovnega srečanja gostincev, dne 26.11.2012 pred Avditorijem Portorož 
organizira tekmovanje v pripravi jedi iz kotlička. Posamezne ekipe se bodo med seboj pomerile v 
pripravi najboljše, najbolj izvirne »JOTE«. 
 
Če radi kuhate in uživate v kuhanju vsaj toliko, kot uživate v dobri hrani, vas vabimo, da se nam 
pridružite! V prijetnem vzdušju, mamljivih vonjavah in dobri družbi pokažite svoje kuharsko znanje.  
 
Vsi udeleženci 5. Strokovnega srečanja gostincev bodo ljubiteljsko ocenjevali in izbrali najboljšo, 
najbolj izvirno »JOTO«. 
 
Organizatorji priskrbimo kotličke in meso, ostale sestavine za »JOTO« pa si vsaka ekipa 

prinese s seboj. Vsaka ekipa si priskrbi tudi plinski gorilnik za pod kotliček!!! 
 

Kot vsako leto tudi letos vse udeležence tekmovanja čakajo lepe nagrade:  
- vikend paket za dve osebi v Portorožu,  
- vikend paket za dveh osebi na Ravnah na Koroškem, 
- romantični paket v sobi z jakuzijem za dve osebi v Mariboru, 
- še več praktično - kulinaričnih nagrad. 

 
Po zaključku tekmovanja se bomo predali preizkušanju ustvarjenih kulinaričnih dobrot in nadaljevali 
naše druženje na ostalih dogodkih, predavanjih in okrogli mizi v sklopu 5. Strokovnega srečanja 
gostincev.  
 
Število ekip je omejeno na 8, zato se čim prej prijavite. V nadaljevanju vam posredujemo prijavnico. 
 
Vaše prijave pričakujemo do vključno srede, 21.11.2012. 
 
Prijavnico za tekmovanje nam pošljite po e–pošti na naslov: ic@ozs.si ali po faksu številka:  
01/ 583 05 60 oziroma na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,Celovška 71, 1000 Ljubljana. 
 
Kontaktni osebi za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije: Marko Budja, mobitel 041 610 460 ali e-
pošta info@mladalipa.si in Amra Škrgić, 01/ 583 05 81, e-pošta: amra.skrgic@ozs.si. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Priloga: 
 

- Prijavnica za tekmovanje v pripravi jedi iz kotlička 
 
 
 



 
 

 
 

PRIJAVNICA 
KUHANJE JEDI V KOTLIČKU    

»Jota« 
 

26. 11. 2012, Avditorij Portorož 
 

PRIJAVLJAM: 
 
IME EKIPE: ___________________________________________________________ 

 

VODJA EKIPE (ime in priimek): _____________________________________________ 

TEL/GSM:  ______________________________________________________________ 

E-NASLOV: ____________________________________________________________ 

 

NAZIV PRIJAVITELJA (podjetje, sekcija, …) :  

_______________________________________________________________________ 

NASLOV:  _____________________________________________________________ 

POŠTA IN KRAJ: _______________________________________________________ 

 

Podpis in žig odgovorne osebe: ____________________________________________ 

Kraj in datum:___________________________________________________________ 

 

Posamezne ekipe se bodo med seboj pomerile v pripravi Jote. Sodelujoča ekipa pripravi približno 25 porcij jote 
na običajen ali izviren način v kotličku na odprtem ognju (plinski gorilnik) pred gledalci pod naslednjimi pogoji: 
 
-  organizator priskrbi meso, kruh in kotličke, 
-  ostala živila in dodatke si tekmovalci priskrbijo sami, 
-  tekmovalci lahko s seboj prinesejo primerno prilogo in jo ponudijo ob pripravljeni ali v pripravljeni jedi,  
-  pribor si priskrbijo tekmovalci sami,  
-  organizator poskrbi za primerno zaščiten prostor s  potrebno in primerno delovno površino, 
-  priprava jedi je časovno omejena na 180 minut, 
-  joto bodo preizkušali vsi udeleženci 5. Strokovnega srečanja gostincev in med sodelujočimi ekipami izbrali 
najboljšo joto.  
 

 
 
Prijavnico za tekmovanje nam pošljite  do vključno srede, 21.11.2012 po e–pošti na naslov: 
ic@ozs.si ali po faksu številka: 01/ 583 05 60 oziroma na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana. 
 


