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Na regijskem kvizu v Župelevcu
so se pomerili v znanju iz kmetijstva mladi iz Posavja in Dolenjske
V prostorih gasilskega doma PGD Župelevec je v soboto, 7. 5. 2022, s pričetkom ob 19. uri potekal
regijski kviz »Mladi in kmetijstvo«, ob organizaciji Društva podeželske mladine Brežice in KGZSKmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
Tričlanske tekmovalne ekipe mladih s podeželja so se pomerile v znanju treh različnih tem s
področja kmetijstva: teme A - Semenarstvo, teme B - Krškopoljski prašič, in teme C - Travnik
Nature 2000. Po pravilniku je bila izvzeta je 4. tema v razpisu kviza „Mladi in kmetijstvo“, tema D Mladina 2020 in EU cilji mladih, ta bo vključena na državnem kvizu, ki bo 4. junija v Žužemberku.
Na tekmovanje se je prijavilo pet ekip: štiri Posavja in ena iz Dolenjske. Posavje so zastopale
ekipe: DPM Brežice 1, DPM Brežice 2, DPM Krško 1, DPM Krško 2, Dolenjsko pa ekipa DPM Mirna
Peč.
Zbrane je na prireditvi pozdravil predsednik DPM Brežice Domen Preskar, Zdenka Kramar, vodja
oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS - Zavodu Novo mesto, ob koncu prireditve pa še regijska
predatavnica ZSPM Mateja Kopar. Povdarili so pomen delovanja društev podeželske mladine in
mladih na podeželju za ohranjanje in razvoj Slovenskega kmetijstva.

Zdenka Kramar ob uvodnem pozdravu, voditeljica prireditve Anja Urek in del strokovne komisije
(foto: S Grobelnik)

Potek tekmovanja je spremljala pet članska strokovna komisija katero so zastopali svetovalci iz
KGZS – Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto: Terezija Lavrič, Slavka Grobelnik in Andrej

Golob. S strani DPM Brežice pa sta bila v strokovni komisiji Domen Preskar, predsednik DPM Brežice
in članica društva Nikolina Martinovič Delič.
Tekmovanje je bilo vseskozi napeto, še posebej v prvem krogu tekmovanja, saj so bile vse
tekmovalne ekipe dokaj izenačene. V drugem krogu tekmovanja pa se je vse bolj kazala prednost
ekipe DPM Brežice 1, ki je ob koncu kviza dosegla 24 točk in štiri točke prednosti pred drugo
uvrščeno ekipo iz Mirne Peči.

Zmagovalna ekipa DPM Brežice 1, Zdenka Kramar, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS- Zavodu
Novo mesto in predsednik DPM Brežice Domen Preskar (foto. T. Lavrič)

V zmagovalni ekipi DPM Brežice 1 so bili člani društva v sestavi: Jernej Križančič, Ana Francekovič in
Anže Gramc. Drugo mesto si je priborila ekipa DPM Mirna Peč, v sestavi: Janez Mervar, Maja Berk in
Maks Zupan. Tretje mesto je dosegla ekipa DPM Krško 1 v sestavi: Blaž Sintič, Eva Rozman in Tija
Kotar. Ekipa DPM Krško 1 si je priborila tretje mesto in točko prednosti pred četrto uvrščeno ekipo
DPM Krško 2 pri dodatnih vprašanjih, peto mesto pa je zasedla ekipa DPM Brežice 2.

Drugouvrščena ekipa DPM Mirna Peč (foto. T. Lavrič)

Na državni kviz, ki bo 4. junija v Žužemberku se je uvrstila Ekipa DPM Brežice 1 kot prvo-uvrščena
ekipa iz Posavja, Dolenjsko bo zastopala drugo uvrščena ekipa DPM Mirna Peč, Belo krajino bo
zastopala ekipa DPM Metlika, ki se regijskega kviza ni udeležila. Brez predhodnega izbora bo na
državnem kvizu tekmovala tudi zmagovalna ekipa državnega kviza iz leta 2021 - ekipa DPM Suha
krajina, ki si je z lanskoletno zmago na državnem kvizu na Ptuju pridobila tudi organizacijo
letošnjega kviza »Mladi in kmetijstvo« v Žužemberku.

Tretjeuvrščena ekipa DPM Krško 1 s predsednico društva Tjašo Mavsar (foto. S. Grobelnik)

Predsednik DPM Brežice Domen Preskar in ostali člani društva so se izkazali kot dobri organizatorji.
Še posebej pa se je izkazala Anja Urek kot zelo dobra voditeljica prireditve.

Novo mesto 9. 5. 2022

Prispevek pripravila:
Terezija Lavrič, svetovalka za kmečko družino
in dopolnilne dejavnosti

