Na slovesnosti ob dnevu policije podelili najvišja priznanja policije
- Brdo, 23. junij 2010 -

Zlati znak policije za sodelovanje se podeli za dolgoletno izredno pomembno sodelovanje ali
pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in
razvojem varnosti, ali za izredno pomembno večkratno sodelovanje in pomoč pri posameznih
varnostnih akcijah.
Prejme ga:
Gospod Karel Pečko
Slovesnosti se iz zdravstvenih razlogov žal ni mogel udeležiti. Akademski slikar Karel Pečko že vrsto
let vodi strokovno komisijo Policijske uprave Slovenj Gradec, ki med otroškimi likovnimi izdelki,
poslanimi na vsakoletni natečaj s policijsko tematiko, izbira najboljše. Z njegovo pomočjo tako na
policijski upravi širijo varnostno kulturo med mladimi in krepijo partnerski odnos z osnovnimi šolami na
Koroškem.

***
Zlati ščit policije se podeli za dolgoletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti,
usposobljenosti ali uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali
raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti.
Prejmejo ga:
Gospod Marjan Fank
Pomočnik direktorja v Upravi kriminalistične policije Marjan Fank že vrsto let zelo uspešno dela na
področju preprečevanja in preiskovanja najtežjih oblik kaznivih dejanj, še posebej krvnih in spolnih
deliktov. Med drugim je preiskal več zahtevnejših primerov umorov.
Gospod Janez Gradin
Komandir Postaje prometne policije Ljubljana Janez Gradin je med komandirji z najdaljšim stažem, saj
svojo enoto uspešno vodi že dobrih 10 let. Zaradi svojih strokovnih referenc in sposobnosti vodenja se
je v preteklih letih izkazal pri varovanju številnih javnih prireditev in protestnih shodov in tudi med
predsedovanjem Slovenije Evropski uniji.
Gospa Inge Lenarčič
Vodja Oddelka za razvoj in vzdrževanje aplikacij v Upravi za informatiko in telekomunikacije Inge
Lenarčič se že ves čas svoje delovne kariere ukvarja z zagotavljanjem informacijske podpore Policiji.
Med drugim je glavna avtorica fonetičnega indeksa oseb in nanj vezanih aplikacij.
Gospod Martin Movern
Martin Movern je zaposlen v Sektorju za nadzor v Službi generalnega direktorja policije, kjer uspešno
uporablja svoje bogate izkušnje in strokovno znanje, ki ga je pridobil pri dolgoletnem delu na različnih
delovnim mestih v kriminalistični policiji. Je nosilec nadzornih dejavnosti na področju pooblastil ter
odkrivanja in preiskovanja kriminalitete.

Gospod Janez Šercelj
Janez Šercelj je kot kriminalist in nato kriminalistični inšpektor v Sektorju kriminalistične policije na
Policijski upravi Novo mesto v svoji karieri vedno dosegal nadpovprečne rezultate. Posebej dobro se
je usposobil za delo na zelo zahtevnem področju prepovedanih drog, saj je policija po njegovi zaslugi
na tem območju in v Sloveniji razkrila kar nekaj kriminalnih združb in izvedla precej večjih in odmevnih
zasegov prepovedane droge, med njimi doslej največje količine predhodne sestavine za izdelavo
prepovedane droge.
Gospa Svetlana Vovko
Svetlana Vovko že peto leto uspešno vodi Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije. K
uspešnemu delu uprave je prispevala z angažiranim sodelovanjem pri pripravi številnih aktov ter v
projektnih, delovnih skupinah in komisijah, kot tudi s koordiniranjem aktivnosti uprave z drugimi
notranjimi organizacijskimi enotami v policiji.
***
Veliki ščit policije z bronasto zvezdo se podeli za pomembne prispevke in uspehe pri širjenju
varnostne kulture ali pri razvijanju in krepitvi varnosti.
Prejmeta ga:
Gospod Milovan Ipavec
Vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica Milovan Ipavec je z dobrim
vodenjem in odlično koordinacijo dela s policijskimi postajami zagotovil, da je bila večina hudih
kaznivih dejanj preiskana. Ob njegovi neposredni pomoči so bili preiskani številni odmevnejši ropi,
vlomi, tatvine vozil in požigi tovornih vozil. Pod njegovim vodstvom so novogoriški kriminalisti prijeli
tudi nekaj kriminalnih združb, ki so se ukvarjale s preprodajo prepovedanih drog. Njegova osebna
zavzetost za dobro sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi pa je pripomogla k učinkovitemu
reševanju varnostne problematike.
Gospod Anton Vozelj
Anton Vozelj svoje delo v Policijski akademiji opravlja visoko nad pričakovanji. Zaradi svoje
strokovnosti in interdisciplinarnosti je izjemno cenjen, saj se ukvarja z različnimi projekti. Med drugim
vodi zdravstveno komisijo policije, je uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja, sodeluje
v Programskem svetu Policijske akademije ter pri pripravi sistemskih rešitev izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja v Policiji, pri čemer je vodja strokovnega področja kriminalistike in
kazenskega prava.

