
 

 

 
 

 

 
 

VABILO 
 

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v sodelovanju z turističnim društvom 
Griže 

v sklopu prireditev ob Fontani piv Zeleno Zlato organizira 
 

1. GOLAŽIJADO OB FONTANI PIV ZELENO ZLATO, 
 

ki bo v soboto, 9. junija 2018 
na tržnici pri Fontani piv, s pričetkom kuhanja golaža ob 15. uri. 

 

 

 
Prijavnina 20 EUR vključuje 3kg govejega mesa, 3kg čebule in kruh. 
 
Prijave najkasneje do srede, 6. junija 2018, na:  
Danilo:  041 709 179,  
Januš: 041 249 215  
Božo: 031 337 097 
Ali na email naslov: zkst.turizem1@siol.net  
 
 

Vljudno vabljeni! 
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PRAVILA 
1. GOLAŽIJADE PRI FONTANI PIV ZELENO ZLATO 

 
1.  Golažijada pri Fontani piv Zeleno zlato, je ena izmed sklopa prireditev ob Fontani piv.  
            Na golažijadi lahko sodeluje ekipa, ki sestavlja 3 (tri) člane. 
 
2.  Organizator bo vsem tekmovalnim ekipam priskrbel 3 kg mesa enake kakovosti in 
 čebulo. Vsaka prijavljena ekipa bo prejela tudi stojnico. 
 
3.  Prijavljene ekipe si morajo same zagotoviti ostale pripomočke, kot so kotel, plin, 
 začimbe, kuhalnice, prte, brisače, …). 
 
4.  S kuho golaža mora ekipa začeti pravočasno, saj mora biti golaž skuhan do 19. ure, 
 tako, da se ekipam dovoljuje predpriprava hrane in urejanje ognjišč že od 15. ure dalje. 
 
5.   6.9.2018 ob 19. uri bo neodvisna komisija  pričela z ocenjevanjem golaža. 
 Ocenjevalni sistem bo onemogočal pristranskost. Komisija ocenjuje okus, izgled in 
 aromo. Okus predstavlja 50% skupne ocene (ocenjuje se od 1 do 5), izgled in aroma pa 
 vsaka po 25% skupne ocene (ocenjujeta se od 1 do 2,5). Ocenjuje se tudi s številkami, 
 zaokroženimi na 1 decimalno mesto.  
 
6.  Po končanem ocenjevanju lahko skuhan golaž ekipe razdelijo med navijače in ostale 
 obiskovalce. Za vse obiskovalce bo za golaž poskrbel tudi organizator. 
 
7.  Komisija razglasi najbolje tri ocenjene golaže, ki prejmejo nagrade.  
            Posebna nagrada bo dodeljena tudi za celostno podobo ekipe. 
 
8.  Ekipe prosimo, da se prijavijo najkasneje do srede, 6. junija na: 
 
             Danilo:  041 709 179, 
             Januš: 041 249 215 
             Božo: 031 337 097 
             Ali na email naslov: zkst.turizem1@siol.net  
 
 
Organizatorja golažijade pri Fontani piv Zeleno zlato: 
 
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
in 
Turistično društvo Griže 
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