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Datum: 7. september 2021 

  

Povabilo - Razpis za tekmovanje »PRLEŠKI PISKER 2021« 

 

 
Spoštovani poslovni partnerji, dragi prijatelji destinacije Jeruzalem Slovenija, dragi domačini! 

Vabimo Vas, da se kot ekipa udeležite kuhanja Prleškega piskra 2021. 

Kuhanje, ki je neke vrste zabavno tekmovanje s pravo strokovno komisijo, bo potekalo v okviru 

prireditve Martinovanje v Ormožu 2021, v soboto 13. 11. 2021 od 9. 30 ure naprej na Grajskem 

trgu, torej pred Ormoškim gradom. 

Vabljeni ste vsi, ki želite svoje kuharske spretnosti, originalne ideje in dobro voljo deliti z obiskovalci 

prireditve!  

Ekipa, ki naj ne šteje več kot 5 članov, si sama priskrbi kurišče (DRVA) in vse ostale potrebne 

dodatke, ki bodo vašo jed naredili res edinstveno, kuhalno posodo (10-litrski kotel s stojalom) in  

meso pa vam priskrbi organizator – JZ TKŠ Ormož.  

Prleške piskre bo strokovna komisija ocenjevala anonimno – torej ne bo »kuhne«      , tako da 

bodo jedi postrežene v enotni posodi in označene s številko, za katero bo vedel le organizator. Prav 

tako bo komisija ocenjevala  še druge kriterije (čistoča in urejenost prostora, izgled in usklajenost 

ekipe), katere bo spremljala skozi celotno pripravo jedi. Za vsak kriterij posebej bo organizator 

podelil priznanje za najvišje doseženo oceno. Naziv »Prleški pisker 2021« bo osvojila ekipa, ki bo 

dosegla najvišji seštevek vseh treh kriterijev. Vsaka sodelujoča ekipa pa bo prejela priznanje za 

sodelovanje. Kar je posebej pomembno – število prijav bomo kot prejšnja leta omejili na število 

10 ekip, zato pohitite! 

Vse informacije boste dobili ob prihodu na prireditveni prostor oz. pri INFO točki organizatorja, prav 

tako pa tudi ves potreben  material.  Zbor ekip in prevzem mesa in drugih potrebščin, ki pripada 

vsaki od ekip bo med 8.30 ure. Delovni prostori bodo primerno označeni z enotnimi napisi, po 

vrstnem redu prijav. Pred pričetkom kuhanja bo potrebno obvezno podpisati obrazce o 

zdravstvenem stanju vseh  udeležencev tekmovanja (obrazce priskrbi organizator).  

Želja nas vseh je, da Martinovanje kot našo največjo  prireditev čim bolj obogatimo, ohranimo 

tradicijo našega kraja, ki ga odlikujejo naravne danosti, odlično vino in kulinarika ter da pričaramo 

to, kar nas najbolj krasi – domačnost, pristnost in gostoljubnost. 

 

PRISRČNO VABLJENI!                                                                                               Javni zavod TKŠ Ormož                          
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PRIJAVNICA ZA TEKMOVANJE »PRLEŠKI PISKER 2021« 

Podatki o prijavitelju:  

Ime skupine:   

Vodja skupine:   

Naslov za pošiljanje pošte:   

Telefon/mobitel:  

Elektronski naslov (obvezno):  

Člani:  1. 

* skupina lahko šteje največ 5 članov 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Nekaj besed o društvu, skupini:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 

V _______________, dne ________________ 

 

 

Predsednik društva/vodja skupine:                                      
(podpis) 


