
  

DU in HD Polzela VABITA na: 

 

 

22. SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA 
KROMPIRJA  

BLED 
 

v soboto 3. septembra 2022  
 

Začetek naše poti je parkirni prostor pred občino Polzela, nato po najbližji poti mimo 
Trojan, Kranja do Bleda, vmes bo tudi postanek po dogovoru. 
 
Ko prispemo na prireditveni prostor se bomo (odvisno od vremena) dogovorili na katerem 
mestu in ob kateri uri se bomo srečevali in kdaj se nameravamo vrniti domov.  
Dogovor: proti domu se odpravimo ob 16-ti (šestnajsti) uri. 
Vračamo se po isti poti, glede na vreme se lahko odločimo za ogled kašne znamenitosti. 
Predlog bo pripravljen.  
 
Praženje bo potekalo od 10. do 12. ure, ob 12.30 pa se bo festival tudi uradno odprl in 
goste bosta pozdravila predstavnik občine Bled in predsednik Društva za priznanje 
praženega krompirja kot samostojne jedi. Vsak pražilec ima poseben recept s katerim  se 
predstavi na prireditvi. Le tega bomo lahko obiskovalci z veseljem preizkusili. 
Glede na program praženja in na izkušnje tistih, ki te festivale redno obiskujejo je 
najbolje, biti na prireditvenem prostoru že kakšno uro pred uradnim zaćetkom. Takrat 
pričnejo pražiti krompir in hkrati je tudi nekaj zabave na posameznih stojnicah 
Na festivalu bo pražilo nekaj desetin ekip iz Slovenije in tudi iz tujine (Švedska, Velika 
Britanija, ZDA, Nemčija, Avstrija, Madžarska in mogoče še nekdo od nekod). 
 
Važno: za preizkušanje krompirja je potrebno imeti posodico za kepo krompirja in žlico 
(zakaj posodico, ker je leta garant da obiščeš čimveč štantov in da ne omagaš že pri 
prvem ali drugem štantu). Posodo in žlico se lahko kupi na kraju samem (to imajo 
najraje). Po lastnih izkušnjah je praktično, da je posoda takšna, da si jo lahko obesimo 
okoli vratu (proste roke za pijačo!!), ter da imamo pri sebi kakšno plastično žlico več, zelo 
priročen je rezervni kozarec ali več, samo tako si pri delivi pijače prvi! 
 

Prijave:   Ferdinand Glavnik 031/323353 
Informacije:  Julčka Klemen 031/756103 
Odhod:  8-uri parking občina 
Cena prevoza:  15€, ki se plača ob prijavi  
Rok prijave: do zasedbe avtobusa  
 
V slučaju, da izlet zaradi premajhnega števila udeležencev odpade, se denar vrne.   
 
 
Pomembno: na izlet pridite lačnI ;-) 

 

 za DU: Julčka Klemen 


