
OBMOČNA GASILSKA 
ZVEZA PTUJ 

Sprejem gasilskih enot, ki 
so se udeležile državnega 
gasilskega tekmovanja v 

letu 2018 

Ptuj, 18.12.2018. 





Ekipa pionirjev PGD Ptuj z metnorjema Brankom in Ano Mlakar 
(osvojeno 3. mesto) 



Rezultata so se razveselil tudi starši in vodstvo društva 



Še spominska fotografija za izredni uspeh pionirjev PGD Ptuj 



Za nagrado še na novo avtolestev 



Ponosen mentor Branko Strelec in poveljnik 
Boštjan Prosenjak na pionirsko desetino PGD 

Spuhlja 



Navdušeni nad doseženim 4. mestom 
pionirji PGD Spuhlja 



Pionirje PGD Spuhlja so 
na tekmovanju spremljali 

starši 



Še spominska fotografija za dosežen uspeh na 
državnem gasilskem tekmovanju v Gornji Radgoni 

pionirjev PGD Spuhlja 





Pionirke PGD Stojnci, so tekmovanje vzele zelo resno 



Poveljnik društva Aleš Lenart in predsednik Dejan Zemljarič sta bila z 
ekipo na sprejemu na občini Markovci 



Za uspeh Stojnskih pionirk je kriva mentorica Štefanija Slanič. 



Še spominska fotografija na veliki dogodek 
pionirk PGD Stojnci 



Pionirke PGD Bukovci, so vajo s prenosom vode začele 
odločno 



Pionirke PGD Bukovci so spremljali starši in vodstvo društva 



Pionirke s starši in vodstvom društva so tekmovanje izkoristili še za 
ogled  parka Vulkanija na Goričkem 



Še fotografija za spomin na državno tekmovanje v Gornji Radgoni 
leta 2018 





Člane B, PGD Slovenja vas je pred 
tekmovanjem  dajala trema, pa tega niso 

pokazali. 



Člane B, PGD Slovenja  odločno vstopajo na 
tekmovalno progo 



Malo manj nervoze po tekmovanju 
Člani B, PGD Slovenja vas 



Zadovoljni člani B, PGD Slovenja vas v družbi predsednice 
društva Dragice Vegelj 





Desetar starejših gasilcev PGD Gerečja vas Martin Kaisersberger 
prejema čestitke premijeja Marjana Šarca  



Po dobrem rezultatu se 
prileže še dobra kapljica 



Starejši gasilci PGD Gerečja vas so 
dosegli 4. mesto na državnem gasilskem 
tekmovanju v Gornji Radgoni leta 2018 



Starejši gasilci PGD Gerečja vas v družbi 
vodstva društva in poveljnika GPO 
Hajdina, Ivana Brodnjaka. Za spomin. 



Vsem udeležencem, mentorjem in sodnikom, ki 
ste sodelovali na državnem gasilskem 
tekmovanju v Gornji Radgoni v letu 2018, se 
iskreno zahvaljujemo za trud ki ste ga vložili, za 
uspehe ki ste jih dosegli in za  korektno 
zastopanje gasilske zveze na tekmovanju. 
 

Hvala 
 

OGZ Ptuj 


