
Dan radosti - Godič Golaž Open 2019 
Povabilo 

• Kaj: Kulinarična prireditev 
• Kdaj: sobota, 11.5.2019 od 10.00 do 23.00 
• Kje: Eko resort pod Veliko planino, Godič 45, 1242 Stahovica, Stahovica (Kamnik) 
• Prireditelj: Eko resort pod Veliko planino 
• Vstopnina: Brez vstopnine 

Dan radosti, GODIČ GOLAŽ OPEN 2019 in koncert Ansambla Viharnik, povabilo k prijavi ekip za kuhanje 
golaža, brezplačno pogostitev skuhanega golaža in veselico! 

V okviru dneva radosti, se bo 11. maja 2019 v Slovenia Eco Resortu odvijal 3. tradicionalni GODIČ 
GOLAŽ OPEN 2019 - tekmovanje v kuhanju golaža, z glasbeno zabavo Ansambel Viharnik 

Potek dogodka: 

10.00 - razdelitev sestavin prijavljenim ekipam (meso in čebula), pričetek tekmovanja 
17:00 - začetek koncerta Ansambel Viharnik 
18.00 - ocenjevanje golažev in razglasitev zmagovalca 
18.15 – blagoslov golaža, župnik Pavle Juhant 
18.30 - brezplačna pogostitev golaža 

Koncert Ansambel Viharnik 

Vabimo vas da se prijavite na ta že tradicionalni dogodek! 
Prijavite se lahko na: info@sloveniaecoresort.com 
 
Pravila: 
 
1. Vsaka posamezna ekipa bo za tekmovanje prejela meso in čebulo ter imela pripravljeno kurišče 
2. Za ostale potrebščine kot so kotel in opremo za kuhanje, začimbe, ekipa poskrbi sama. 
3. Vnašanje alkoholnih pijač v resort ni dovoljeno 
 
Lepo vabljeni na celodnevno prijetno druženje, kjer si bomo lahko ob glasbi, v čudovitem okolju in 
radostnem vzdušju namenili toplo besedo! 

In začelo se je:  

Veselo tekmovanje v kuhanju golaža pod Veliko 
planino 

 
V Eko resortu pod Veliko planino, bržkone najznamenitejši, zagotovo pa najlepši in najbolj veseli 

slovenski črni gradnji, je 11. maja 2019 potekalo družabno-zabavno tekmovanje, na katerem so se 

kuharske ekipe od blizu in daleč pomerile v celodnevnem kuhanju golaža. Zabave in veselega druženja 

preko celega dne ni manjkalo, stroga strokovna komisija pa je, po zahtevnem in napornem ocenjevanju 

odločila, kdo je skuhal najboljši golaž .  

 

https://www.napovednik.com/lokacija15548
https://www.napovednik.com/eko-resort-pod-veliko-planino


 
 

Kmalu zatem, ko so člani ekip zakurili vsak pod svojim 

kotličkom, je preplavil vabeč vonj po dimu in praženi čebuli, 

ker pa se je obetal dolg in naporen dan, pa so ekipe 

poskrbele tudi za krepko malico, kar lahko smatramo tudi kot 

preventivni ukrep, da je okusen golaž zdržal do prihoda 

strokovne komisije. 

  

Celodnevno druženje ob kotličkih je minilo ob obilici smeha 

in dobre volje. 

 

Vrhunec dogajanja, ki je iz bližnje in daljne soseščine v Eco 

Resort privabilo številne, dobrega golaža željne obiskovalce, 

pa je predstavljalo končno ocenjevanje in pokušina golaža. 

 

 
 

Tudi to se kdaj zgodi, a ne naši ekipi 
kuharjev.  
 

Strokovna komisija zagotovo ni imela lahkega dela, saj so vse ekipe povečini skuhale dober golaž, razen 

samega izgleda in okusa golaža, pa so bile predmet ocenjevanja tudi druge kvalitete, ki so pripomogle k 

celodnevnemu kuhanju, od družabne note, celostne podobe ekipe in drugih doprinosov k sami zabavno-

kulinarični prireditvi. 

 

Najboljši pokazatelj tega, da so vse ekipe skuhale zares dober golaž, je podatek, da so bili že kmalu po 

ocenjevanju, ko so skuhane golaže lahko poskusili tudi obiskovalci prireditve, kotlički kaj hitro prazni in 

pomazani s kruhom. 

 

 

https://www.kamnik.info/wp-content/uploads/2017/05/golazijada-eko-resort-2017-59.jpg

