
KOTLOVINIJADA 23.04.2022. 
 

PRAVILNIK NATJECANJA U KOTLOVINIJADI 

 „DANI OPĆINE JAKOVLJE 2022.“ 
 

 
Članak 1. 

Autor i vlasnik prava na ovakav tip natjecanja u mjestu Jakovlje, Općina Jakovlje 
je Općina Jakovlje, Adele Sixta 2. 

 

Članak 2. 
 

Natjecanje u kotlovini za Dane Općine Jakovlje 2022. organizira Općina Jakovlje, 
Savjet mladih Općine Jakovlje i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine 
Jakovlje dana 23.04.2022. s početkom u 12 sati. 

 

 

Članak 3. 

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske koji se 
odazovu na pozivnicu od  organizatora i ispune obrazac za prijavu kojeg mogu 

preuzeti na službenim stranicama Općine Jakovlje www.jakovlje.hr te istog 
poslati na službeni mail Općine Jakovlje opcina@jakovlje.hr  ili osobno predati u 

Općinu Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje do 18. travnja 2022. godine. 

 
Članak 4. 

Natjecatelji na Natjecanju u pripremi kotlovine mogu biti profesionalne i 
amaterske ekipe od maksimalno 8 (osam) članova od kojih je jedan član ujedno i 

voditelj ekipe koji će odnijeti serviranu kotlovinu ocjenjivačkoj komisiji na 
ocjenjivanje.  

Svi članovi na Natjecanje moraju doći čisti i uredno obučeni, a prema mogućnosti 
koristiti kuharsku odjeću. 

Članak 5. 

Organizatori može bez prethodne najave dodati natjecateljsku ekipu. 

Članak 6. 

NATJECATELJI SU DUŽNI U VLASTITOM ARANŽMANU NA NATJECANJE 
DONIJETI OPREMU ZA NATJECANJE KOJA PRIJE SVEGA UKLJUČUJE 
TANJUR ZA KOTLOVINU, POSTOLJE, PLAMENIK I PLINSKU BOCU, KLJUČ 

ZA PLIN, NOŽ, DASKICE, KUHAČE, LUK, KRUH, ZAČINE itd… 

 

Članak 7. 

Općina Jakovlje osigurava svakom prijavljenom timu svježe meso za pripremu 
kotlovine.  

Svaka ekipa će dobiti istu količinu mesa koje organizator o svom trošku dodjeljuje 
natjecateljima. 

http://www.jakovlje.hr/
mailto:opcina@jakovlje.hr


Članak 8. 

Zabranjeno je korištenje  svježeg mesa koje nije preuzeto od strane 
Organizatora. 

 

Članak 9. 

 
Propisano vrijeme za pripremu kotlovine je u trajanju od 3,5 sata odnosno od 
12:00 – 15:30 sati. Zadnji rok za dovršenje jela je u 15:30 sati.  

Ukoliko je netko od natjecatelja gotov s pripremom jela prije utvrđenog 
vremenskog roka, njegovo jelo moći će se ocijeniti i donijeti odluka da se može 
početi s dijeljenjem jela.  

Niti jedan natjecatelj ne smije početi s dijeljenjem jela posjetiteljima dok 
ocjenjivači nisu njegovo jelo probali i ocijenili.  

Natjecateljski timovi dužni su u navedeno vrijeme za svoj tim imati spremne 
''gastro-kategorije'' koje  će predati ocjenjivačkom sudu. 

 

 

 

KATEGORIJE Max. broj bodova 

1. Izgled jela 5 

2. Okus jela 10 

3. Odnos mesa i umaka 5 

4. Tradicionalna originalnost 5 

5. Tehnička izvedba pripremanja 5 

6. Vanjski i ukupni dojam ekipe 5 

7. Urednost radne površine 5 

8. Najbolje uređeni radni prostor 5 
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Članak 10. 

Ocjenjivačka komisija sastavljena je od predstavnika autora projekta, 
organizatora, sponzora, kulinarskih  stručnjaka, prijatelja organizatora i sl. 

Organizator sastavlja ocjenjivačku komisiju. Tijekom  održavanja natjecanja 
oni će svojim bodovima od 1-10 za svaku kategoriju odlučivati o plasmanu 
prijavljenih ekipa. Kategorije koje  će se ocjenjivati biti će objašnjene 

natjecateljskim ekipama najkasnije 30 minuta prije početka Natjecanja. 

 

Članak 11. 
 

Ukoliko dvije ili više ekipa osvoje isti broj bodova pobjednik je ekipa koja je 
osvojila najviše bodova u kategoriji „Okus jela“. Ukoliko se ekipe bodovno 
podudaraju i u navedenoj kategoriji, pobjednika će odrediti ocjenjivačka komisija.  

 
 

 
 



Članak 12. 
 

OCJENIVAČKA KOMISIJA mora imati najmanje 4 (četiri), a najviše 6 (šest) 
članova. 
Svaki član Ocjenjivačke komisije samostalno i trajno ocjenjuje svaku ekipu 

te se bodovi zbrajaju. 
 

Članak 13. 
 

Za sve prijavljene timove organizator i partneri Natjecanja pripremili su 

nagrade. Nagrade nisu  zamjenjive za novac. 
 

 

Članak 14. 
 

Sav promo materijal (fotografije, snimke, recepti, poredak i sl.) koji nastanu na 
Natjecanju biti će u autorskom vlasništvu organizatora. Organizator ima pravo na 

korištenje istog u promociji Natjecanja i svojih ostalih aktivnosti. 
 

 

Članak 15. 
 

Svi prijavljeni kandidati kao i odabrani natjecatelji prihvaćaju prava i obaveze 
iz ovog Pravilnika te  pristaju da se njihovi osobni podaci, i fotografije koriste u 
svrhu promocije natjecanja. 

 

Članak 16. 

Organizatori ne snose nikakvu materijalnu ni moralnu odgovornost u slučaju 
eventualnih ozljeda  proizašlih iz neznanja ili ne vještine natjecatelja. 

Natjecatelji zaduženu opremu te dobivene i donesene sastojke koriste na 
vlastitu odgovornost. 

 

        Članak 17. 

Natjecateljski timovi dužni su po završetku natjecanja pospremiti radne 

površine te sav otpad odnijeti u kontejner za smeće. 

 

Članak 18. 

Natjecanje se odvija u zasebnom prostoru kojeg organizator osigurava za 
potrebe ovog natjecanja. 

 

         

Jakovlje, 4. travnja 2022. godine 

        

         ORGANIZATOR 

                OPĆINA JAKOVLJE



 

HODOGRAM NATJECANJA 
KOTLOVINIJADA 23.04.2022. 

 

„DANI OPĆINE JAKOVLJE 2022.“ 
 

11:30 sati 
 

Dolazak natjecatelja 

11:40 sati 
 
Upoznavanje sa pravilima 
natjecanja, predaja namirnica, 
izvlačenje rednih brojeva, 
upoznavanje sa ocjenjivačkom 
komisijom 

12:00 sati 
 
Službeni početak natjecanja 
obilježen paljenjem vatre 
 

11:30 sati 
 
Potvrda o dolasku po prijavnom 
obrascu  
(potrebno je navesti naziv ekipe i 
ime voditelja ekipe) 

16:30 sati 
 
Proglašenje pobjednika i dodjela 
nagrada 

15:30 sati 
 
Službeni završetak natjecanja 
obilježen gašenjem vatre 

15:30 sati 
 
Početak predaje kotlovine ocjenjivačkoj 
komisiji prema odabranim rednim brojevima 
na početku natjecanja 


