
                    
     

    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA PROMINA 

 

KLASA: 612-13/17-01/4 

URBROJ: 2182/9-17-1 

Oklaj, 05. lipnja 2017. 

 

Temeljem odredbe članka 41. st.3. al.40. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ br. 10/09, 09/10, 05/11, 03/13, 08/13) Općinski načelnik utvrđuje  

 

PROPOZICIJE NATJECANJA U KUHANJU 

„PROMINSKI BRONZIN 2017.“ 

 

Članak 1. 

 

Organizator natjecanja je Općina Promina, a suorganizator Radio Drniš.  

Primarni cilj manifestacije je promocija domaćih jela i njihovo očuvanje u tradicionalnom načinu 

spravljanja.  

Natjecanje će se održati na središnjem trgu u Oklaju, 24. lipnja 2017. ( subota), s početkom u 18 sati. 

 

Članak 2. 

 

Manifestacija je propagandno natjecateljskog karaktera, održava se jedan dan, a prijaviti se mogu 

pojedinci, grupe, udruge, obrti, obiteljska gospodarstva, tvrtke i.t.d., uz uvjet da je riječ o domaćim, 

prominskim ekipama.  

Jedna ekipa može brojiti do najviše tri člana, te neograničen broja pomoćnih kuhara i ložača, bez dobnog 

ograničenja. 

 

Članak 3. 

 

Natjecanje se organizira u spravljanju jednog jela u bronzinu/ kotliću i to: JANJETINE S BIŽIMA, a 

loži se na drva. 

Sve ekipe moraju imati naziv. 

Za vrijeme kuhanja natjecatelji su dužni nositi  „traveše“ (pregače), koje će osigurati organizator. 

 

Članak 4. 

 

Organizator će za svaku natjecateljsku ekipu osigurati:  

a) meso 

b) biže 

c) vino 

d) ložište, drva i vreću za smeće.  

  

Članak 5. 



 

Ekipe donose: 

a) svoj bronzin-kotlić i pribor za kuhanje (mogu koristiti i općinski) 

b) tronošce-nogare, ožeg  

c) kapulu te začine i dodatke po svom odabiru 

  

Članak 6. 

 

Organizator imenuje prosudbeni žiri od najmanje tri (3) člana koji će ocjenjivati: okus, saft i ukupni 

dojam, odjeću kuhara (izvorna, tradicijska)  te veselje i atmosferu cjelokupne ekipe.  

  

Članak 7. 

 

Svaka natjecateljska ekipa će dobiti zdjelicu za uzorak jedne porcije za natjecanje, u koju će staviti dvije 

(2) kacivole za ocjenjivanje.  

  

Članak 8. 

 

Uzorci jela ocjenjuju se pod šifrom. Svaki natjecatelj izvlači po jedan par zatvorenih kuverti u kojima 

je identifikacijska oznaka. Prilikom predavanja uzorka jedna kuverta stavlja se na podloženi tanjurić – 

ispod uzorka, a drugu zadržava natjecatelj. Kuverte ostaju zatvorene do proglašenja rezultata natjecanja. 

 

Članak 9. 

 

Za prve tri plasirane ekipe predviđene su prigodne nagrade organizatora i sponzora. 

  

Članak 10. 

 

Manifestacija, osim primarnog cilja, promocije domaćih jela, ima i zabavni karakter pa će se pripremiti 

i prigodno revijalno kuhanje gostiju.   

Sva jela će biti besplatno ponuđena posjetiteljima manifestacije. 

  

Članak 11. 

 

Natjecanje počinje 24. lipnja 2017. u 18 sati, a proglašenje pobjednika predviđeno je u 21.00 sat. 

Poslije natjecanja  nastavlja se druženje i zabava za sve. 

 

         Općinski načelnik: 

                                                                                                                    Tihomir Budanko 


