
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBOVA 
Ulica bratov Gerjovičev 48 
8257 DOBOVA      Dobova, 15.6.2019 
 
 
NAVODILA EKIPAM ZA KROMPIRJADO 2019  
 
Ko smo se odločali o nazivu prireditve, katere tema je pražen krompir, smo se odločili za 
enostavno ime. Postavili smo  določene obveznosti, ki jih moramo, kot organizatorji izpolniti, 
hkrati pa postaviti tudi obveznosti za sodelujoče ekipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

1. Obveznosti organizatorja: 
 

- Vsaki ekipi se zagotovi pražilno mesto, opremljeno z mizo in klopco 
- komisija, ki bo ocenila pripravljene vrste praženega krompirja 
- simbolične spominke in zahvale 
- nagrado za najboljši pražen krompir po izboru komisije 
- nagrado za najboljši pražen krompir po izboru obiskovalcev 
- prehodni pokal prejme ekipa, ki je razglašena za najboljšo po izboru komisije 
  

2. Obveznosti ekip: 
 

-     ekipe naj bodo 3 članske, dodatni člani v ekipi oz. 1-2 rezervi 
- s seboj morajo prinesti: 5-6 kg krompirja, gorilnik, plinsko jeklenko, posodo za 

kuhanje in praženje 
- pripomočke  (nož, kuhalnica, deska za rezanje, dodatna posoda)  
- začimbe in ostale dodatke za krompir (po vašem izboru) 
- recept za pražen krompir 

 
3. Obvestila: 

 
- uporaba odprtega ognja, roštiljev ter kuhanje in peka ostale hrane ni 

dovoljena 
- deljenje hrane in pijače obiskovalcem prireditve ni dovoljeno 
- prinašanje večje količine pijače in hrane na prireditev ni dovoljeno, saj ekipe 

ne plačate  prijavnine, zato se morate zavedati, da prihajate na javno 
prireditev za katero mora organizator  urediti potrebna soglasja in podati 
prijavo prireditve 

- člane ekip pogostimo po končanem praženju   
- vse o Krompirjadi 2019 je objavljeno tudi na spletni strani TD Dobova:  
 www.td-dobova.si 
- prijave do  nedelje 23.6.2019 na gsm št. 040 648 949 ali e-naslov: 

branka.stergar@siol.net, oziroma na priloženi prijavnici. 
 
Lep pozdrav! 
 
        Predsednica TD Dobova: 
        Stergar Branka l.r. 
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