Občinsko
tekmovanje
iz veščin
SLO in DS
Tekmovanje se je odvijalo
25. aprila 1989 s pričetkom
ob 8. uri v Osnovni šoli Videm
— Dobrepolje. Zbrane tekmovalce, mentorje ter organizatorje tekmovanja je pozdravil tov. Vinko Blatnik, načelnik Oddelka za Ijudsko obrambo, ki se je mentorjcm zahvalil
za ves trud. ki so ga vložili v
čimboljšo pripravo ekip. Po
razlagi poteka tekmovanja, ki
jo je podal predsednik pripravljalnega odbora tov. Franci Znidaršič, so ekipe pričelt s
tekmovanjem.
Najprej so ekipe reševale
pisne teste, ki so vsebovali
vprašanja s področja orientacije in topograflje, civilne zaščite, prometa. narodnoosvobodilne borbe ter preživetja v
najtežjih razmerah. Sledilo je
preverjanje znanja in poznavanja zdravilnih in užitnih rastlin ter teoretično in praktično
preverjanje znanja ekip iz prve
pomoči. Po streljanju z zračno
puško, ki je bilo organizirano
na strelišču Strelske družine
Bukovec, so se ekipe odpravile na orientacijski tek, ki je
nekalerim zadal kar precej
preglavic. Ekipe so morale
poiskati 8 kontrolnih točk, kar
je vsem, razen eni, ki je bila zato di&valificirana, tudi uspelo. Za zaključek pa je bilo potrebno opraviti še nalogo z
vedrovko.
K.omisija je po končanem
tekmovanju seštela rezultate
posameznih nalog, ki so največ uspeha prinesle drugi ekipi
OŠ Višnja gora, na drugo
mesto pa se je uvrstila I. ekipa
OŠ Šmarje-Sap. Omenjeni
dve ekipi sta tudi zastopali
našo občino na regijskem tekmovanju mladih iz veščin SLO
in DS. Na tretje mesto se je
uvrstila I. ekipa OŠ Šentvid
pn Stični, na četrto I. ekipa
OŠ Grosuplje, peto mesto pa
sta si razdelili II. ekipa OŠ
Videm-Dobrepolje in I. ekipa
OŠ Stična. Najboljših pet ekip
je za tekmovalni uspeh prejelo
diplome, prvi dve pa tudi praktične nagrade ki jih je prispeval Oddelek za ljudsko obrambo.
Organizacija tekmovanja je
bila zelo dobra, za kar velja
zahvala pripravljalnemu odboru, oddelku za Ijudsko obrambo in še posebej gostiielju
— OŠ Videm Dobrepolje.

