
Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvoval nost 

– v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 12. uri v Polic ijski akademiji v Tacnu – 

 

Medalje za hrabrost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Mihael Berlic, PP Ljubljana Moste (PU Ljubljana) 

2. Dušan Mali, policist PP Ljubljana Šiška (PU Ljubljana) 

3. Gordan Petronijevič, občan (območje PU Celje) 

4. Aljaž Romšak, občan (območje PU Ljubljana) 

5. Janez Sodja, PP Črnomelj (PU Novo mesto) 
 

Medalje za požrtvovalnost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Rok Brajič, PP Bled (PU Kranj) 

2. Danilo Car, vojak (območje PU Murska Sobota) 

3. Željko Cvijanovič, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana) 

4. Blaž Dijak, PP Ljubljana Bežigrad (PU Ljubljana) 

5. Simon Hercog, PP Ljubljana Vič (PU Ljubljana) 

6. Nejc Gumzej, vojak (območje PU Murska Sobota) 

7. Sergej Izgoršek, občan (območje PU Ljubljana) 

8. Damijan Kočevar, občan (območje PU Koper) 

9. Tomaž Kosi, PP Lendava (PU Murska Sobota) 

10. Branko Lavrič, PP Kočevje (PU Ljubljana) 

11. David Mihelič, PP Ljubljana Bežigrad (PU Ljubljana) 

12. Irena Novak, PP Kočevje (PU Ljubljana) 

13. Barbara Oblak, PP Kamnik (PU Ljubljana) 

14. Uroš Perko, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana) 

15. Robert Pongrac, občan (območje PU Maribor) 

16. Gregor Ravnjak, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana) 

17. Blaž Svetlin, PP Bled (PU Kranj) 

18. Gorazd Šajtegel, občan (območje PU Ljubljana) 

19. Andrej Šega, PP Metlika (PU Novo mesto) 

20. Željko Šiljeg, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana)  

21. Davorin Šnajder, PP Ljubljana Vič (PU Ljubljana) 

22. Matjaž Vidervol, Policijska akademija GPU 

23. Mirjam Vidovič, PP Kamnik (PU Ljubljana) 

24. Aleš Zupanc, občan (območje PU Ljubljana) 

 

  



KRAJŠE 

Medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost so p rejeli (po kronološkem vrstnem redu):  

• občan Robert Pongrac  iz Zavrča, ker je 12. julija lani s skokom v deročo reko tvegal svoje 
življenje, da bi rešil utapljajočega se moškega; 

• štirje policisti PP Ljubljana Center (Željko Cvijanovi č, Uroš Perko , Gregor Ravnjak  in Željko 
Šiljeg ), ker so 27. septembra lani v ljubljanskem Tivoliju pomagali hudo poškodovanemu 
moškemu, ki ga je povozil vlak; 

• Damijan Ko čevar , občan iz Komna, ker je ponoči 20. oktobra v bliskoviti akciji zapeljal za 
vlomilcem, ki mu je ukradel avto. Storilec mu je na koncu sicer zbežal, a ga je lahko policija prav 
zato hitreje izsledila; 

• policista PP Ljubljana Bežigrad Blaž Dijak  in David Miheli č, ker sta istega dne (20. oktobra 2017) 
napela resnično vse moči, da sta lahko duševno neuravnovešenemu in zelo agresivnemu 
moškemu preprečila skok iz 4. nadstropja blokovskega naselja v Ljubljani; 

• trije pogumni občani iz Hrastnika oz. Trbovelj: Sergej Izgoršek , Gorazd Šajtegel  in Aleš Zupanc , 
ker so 3. novembra lani požrtvovalno ustavili podivjanega psa, ki je sredi Hrastnika napadel in 
pogrizel starejšega moškega; 

• policist iz VC Gotenica Matjaž Vidervol , ker je 28. novembra zvečer na parkirišču v Kočevju 
pomagal obnemoglemu moškemu in ga odpeljal na urgenco. Čeprav je moški čez nekaj dni zaradi 
hude bolezni umrl, pa mu je bilo zaradi nesebične policistove pomoči vsaj podarjenih nekaj 
pomembnih minut življenja; 

• Janez Sodja , policist na policijski postaji v Črnomlju, ker je 17. decembra lani kljub velikemu 
tveganju pomagal pri reševanju oskrbovancev iz doma za starejše občane, v katerem se je razvil 
močan požar; 

• kamniški policistki Barbara Oblak  in Mirjam Vidovi č ter prostovoljna gasilca Aljaž Romšak  in 
Dušan Mali  (slednji je tudi policist PP Ljubljana Šiška), ker so 10. januarja letos iz narasle in 
deroče Kamniške Bistrice še pravočasno rešili življenje dekletu, ki mu je spodrsnilo v reko; 

• Andrej Šega , policist PP Metlika, ker je 14. januarja letos v Metliki pomagal preživeti starejši 
ženski, saj ji je s kompresijo ureznin uspešno ustavil nadaljnje izgube krvi; 

• kočevska policista Branko Lavri č in Irena Novak , ker sta 17. januarja letos vdrla v stanovanje, iz 
katerega je bilo slišati klice na pomoč. Ženska, ki se je poškodovala pri padcu oz. zaradi udarca v 
glavo, je preživela prav po zaslugi njune hitre in učinkovite pomoči ter oživljanja; 

• lendavski policist Tomaž Kosi  ter vojaka Danilo Car  in Nejc Gumzej , ker so 10. februarja med 
nadzorom meje na območju Razkrižja opazili požar v eni od stanovanjskih hiš in ogenj uspešno 
ukrotili še pred prihodom gasilcev; 

• policista PP Ljubljana Vič Simon Hercog  in Davorin Šnajder , ker sta 27. februarja uspešno 
posredovala pri požaru na ostrešju vrstne hiše na Rudniku v Ljubljani in pred ognjem požrtvovalno 
obvarovala tudi manjšega psa; 

• Mihael Berlic , policist s PP Ljubljana Moste, ker je 8. marca, v svojem prostem času in v civilu, 
obvladal in hrabro zadržal oboroženega roparja bančne poslovalnice v Ljubljani; 



• občan Gordan Petronijevi č iz Slovenj Gradca, ker je 12. marca letos hrabro in brez pomišljanja 
skočil za otrokom, ki ga je že nezavestnega odnašalo v deročem potoku, in mu tako še v zadnjem 
trenutku rešil življenje; ter 

• blejska policista Rok Braji č in Blaž Svetlin , ker sta 5. aprila sta iz gorečega in močno 
zadimljenega bloka na Bledu pomagala evakuirati okoli 30 ljudi, med njimi sta rešila in oskrbela 
tudi nepokretno starejšo stanovalko. 

  

DALJŠE 

Prvi prejemnik medalje za požrtvovalnost je občan Robert Pongrac , doma iz Zavrča.  

Popoldne 12. julija lani se je peljal proti domu in v Markovcih opazil na mostu stati ljudi. Ko je izvedel, 
da so videli v Dravo skočiti moškega, je nemudoma sestopil po bregu, v smeri proti hidroelektrarni. 
Naenkrat je plavajočega zagledal na površju umazane in deroče vode in brez obotavljanja skočil 
vanjo. Zaplaval je proti moškemu, ki pa je bil že pomodrel in neodziven. Pongrac ga je zato prijel pod 
rokama in ga potegnil do roba kanala. Tam ga je držal naslonjenega na betonski zid in mu okoli 15 
minut nudil umetno dihanje, dokler niso prispeli gasilci in moškega izvlekli iz vode. Žal pa mu kljub 
hitremu odzivu ni bilo več mogoče pomagati. 

Robert Pongrac je nesebično tvegal svoje lastno življenje, da bi rešil utapljajočega se neznanega 
moškega. Zaradi svoje plemenitosti prejme medaljo za požrtvovalnost. 

* * * 

Naslednje medalje za požrtvovalnost prejmejo štirje policisti Policijske postaje Ljubljana Center: Željko 
Cvijanovi č, Uroš Perko, Gregor Ravnjak in Željko Šiljeg . 

Našteti policisti so 27. septembra lani svoje delo opravljali v dveh patruljah, ko so prejeli obvestilo, da 
je na železniški progi v ljubljanskem Tivoliju nekoga povozil vlak. V treh minutah so prispeli do tirov. 
Policist Ravnjak je OKC takoj zaprosil za reševalce, nato pa zlezel pod vagon preverit stanje ranjenca, 
sledil mu je policist Cvijanović. Moški je močno krvavel iz globokih ran na glavi in izgubljal zavest. 
Medtem je policist Šiljeg iz vlaka prinesel komplet prve pomoči, da so lahko z gazo nekoliko zaustavili 
krvavitev. Zaradi velike verjetnosti, da ima moški poškodovano tudi hrbtenico, sta pod vagon zlezla še 
policista Šiljeg in Perko. Vsi štirje so ranjenca, ki je močno trzal, z močnimi prijemi za roke in noge 
imobilizirali in s tem preprečili morebitne nadaljnje poškodbe. Po 10 minutah so prispeli reševalci in ob 
pomoči policistov moškega izvlekli izpod vagona.  

Moški je povoženje vlaka kljub hudim poškodbam preživel. Ključno vlogo pri tem so imeli prav štirje 
policisti PP Ljubljana Center, ki so mu po oceni medicinskega osebja nudili hitro, strokovno pravilno in 
učinkovito prvo pomoč. Zato si povsem upravičeno zaslužijo medalje za požrtvovalnost. 

* * * 

Prejemnik medalje za požrtvovalnost je tudi občan Damijan Ko čevar , doma iz Komna. 

Damijan Kočevar je namreč ponoči 20. oktobra lani obvestil koprske policiste, da so njegovi partnerki 
vlomili v trgovino in z dvorišča odpeljali osebni avto. Takoj po sproženem alarmu se je tudi sam 
odpeljal do trgovine. Tam je pred vhodom opazil avtomobil ter neznanca, ki se je naglo usedel vanj in 
speljal. Sledila je prava filmska akcija. Občan je bliskovito obrnil svoje vozilo in sledil bežečemu avtu 
ter ga v vasi Brje pri Komnu tudi prestregel. Storilec mu je sicer poskušal pobegniti z vzvratno vožnjo, 
a je pri tem zapeljal na dvorišče neke stanovanjske hiše, kjer pa ga je Kočevar s svojim vozilom 
blokiral. Storilec je moral zato pobegniti peš, a so ga kozinski in koprski policisti kasneje izsledili in 
prijeli.  

Policija je torej uspešno preiskala opisani vlom, ob tem pa še enega podobnega, ki ga je isti storilec 
izvršil nekaj dni prej. Zaslužen za to pa je predvsem občan Damijan Kočevar, zaradi česar prejme 
medaljo za požrtvovalnost. 



* * * 

Istega dne, na drugem koncu države, se je odvijala še ena človeška drama. Tudi ta se je srečno 
razpletla, predvsem po zaslugi dveh policistov s Policijske postaje Ljubljana Bežigrad: Blaža Dijaka  in 
Davida Miheli ča.  

Omenjena policista sta bila 20. oktobra napotena do blokovskega naselja v Ljubljani, kjer je nekdo 
želel skočiti z balkona v 4. nadstropju. Visel je prek ograje, njegov stari oče pa ga je le še komaj 
zadrževal pred skokom. Policista Dijak in Mihelič sta se povzpela do stanovanja. Ko ju je moški 
zagledal, se je želel odgnati od ograje, a sta ga policista zgrabila tako hitro, da mu to ni uspelo. 
Agresivno se jima je upiral, nerazumno kričal, se odrival in policista Miheliča celo ugriznil. Policista sta 
se z vso silo uprla v ograjo in ga poskušala potegniti na balkon, a sta se pri tem še sama začela 
nevarno nagibati čeznjo, steklo na ograji pa se je razbilo. Ob vsem tem je policist Dijak uspel poklicati 
na OKC. Moškega sta policista nato s skrajnimi napori uspela zadrževati, dokler niso na pomoč 
prihiteli še štirje kolegi s Policijske postaje Ljubljana Moste. S skupnimi močmi so ga nazadnje le 
potegnili v stanovanje ter ga nato predali v oskrbo zdravstvenemu osebju.  

Odločno in požrtvovalno dejanje obeh policistov, Blaža Dijaka in Davida Miheliča, si zasluži priznanje v 
obliki medalje za požrtvovalnost, saj sta morala resnično uporabiti vso moč in spretnost, da sta 
moškemu preprečila skok v smrt.  

* * * 

Popoldne 3. novembra lani so bili v Zasavju priča izjemno nevarnemu dogodku. Zgolj požrtvovalnosti 
treh pogumnih občanov iz Hrastnika oz. Trbovelj se lahko zahvalimo, da se ni tragično končal. To so 
Sergej Izgoršek,  Gorazd Šajtegel in Aleš Zupanc . 

V enem od križišč v Hrastniku je starejšega moškega, medtem ko je sprehajal svojega psa, tistega 
dne napadel tuj pes, ameriški staffordshirski terier. Občan se ga je otepal, a je pri tem padel po tleh. 
Zaradi ugrizov, ki so mu povsem zmaličili roke, pa mu je zmanjkovalo moči in klical je na pomoč. 
Popadljivi terier se je agresivno zaganjal tudi v njegovega psa. Na pomoč je naprej priskočil Gorazd 
Šajtegel, ki se je pripeljal mimo. Istočasno se je poleg ustavil tudi Sergej Izgoršek in zatrobil, da bi psa 
pregnal. Ker to ni uspelo, sta ga poskusila ustaviti še z udarci in ga tako nekako uspela odgnati, nato 
pa ranjenemu do prihoda reševalcev nudila še osnovno prvo pomoč. Aleš Zupanc pa se je mimo 
pripeljal ravno, ko je pes pobegnil po ulici. Zapeljal je za njim ter mu z vijuganjem levo in desno 
uspešno preprečil možnost ponovnega napada. Naposled je izjemno razdraženega psa izrinil s ceste 
in ga ujel ob škarpo, kjer mu je pes na vozilu celo pregriznil obe sprednji pnevmatiki. K sreči so tedaj 
na kraj že prispeli tudi hrastniški policisti in nevarnega psa s streli pokončali. 

Vsem trem pogumnim občanom danes podeljujemo medalje za požrtvovalnost. S hitrim, učinkovitim in 
prisebnim ravnanjem, pri čemer so se ugrizom podivjanega psa zavestno izpostavili tudi sami, so 
napadenemu moškemu zagotovo rešili življenje.  

* * * 

Med prejemniki medalj za požrtvovalnost je tudi Matjaž Vidervol , policist v Vadbenem centru 
Gotenica.  

28. novembra zvečer je Vidervol parkiral pred eno od trgovin v Kočevju. Na tleh poleg nekega avta je 
opazil ležati neznanega moškega. Čeprav je moški nerazumljivo momljal, pa vonja po alkoholu pri 
njem ni bilo zaznati. Zato je Vidervol poskušal z njim vzpostaviti stik. Moški se mu je predstavil in 
povedal, da mu je slabo in da ne more vstati. Obnemoglega občana je Matjaž Vidervol pomagal 
spraviti na sovoznikov sedež odklenjenega vozila, ga pripel z varnostnim pasom, sam pa se je usedel 
za volan in moškega odpeljal na urgenco Zdravstvenega doma Kočevje, od koder je bil interventno 
odpeljan v ljubljanski Klinični center. Tam so ugotovili, da ima hudo obliko možganskega tumorja, in ga 
operirali, žal pa je po nekaj dnevih kljub temu umrl. 

Po oceni zdravnikov se je policist Matjaž Vidervol odzval hitro in učinkovito. Ob kakršnem koli 
zavlačevanju bi namreč občan umrl  že na kraju samem, tako pa je bilo pacientu prihranjenih nekaj 
zelo pomembnih minut življenja. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 

* * * 



Medaljo za požrtvovalno ravnanje, s katerim je pomagal rešiti človeško življenje, bo prejel Andrej 
Šega, policist Policijske postaje Metlika.  

14. januarja letos sta bila s kolegico napotena do stanovanjskega bloka. Nekdo je namreč poklical 
policijo, da je ob vrnitvi domov našel svojo mater vso okrvavljeno. Ob prihodu v stanovanje sta 
policista dejansko našla žensko v kopalnici; ležala je v mlaki krvi. Poškodovana je izgubljala zavest, le 
rahlo se je premikala in hropla. Policist Šega je nemudoma pristopil k njej, ji preveril srčni utrip in 
opazil vbodno rano na vratu ter ureznino na roki. Zato je trdno zvil kar kuhinjske krpe, jih močno 
pritisnil na obe rani in krvavitev tako ustavljal okoli 15 minut, vse do prihoda reševalcev. Policistka pa 
je o dogajanju v tem času obveščala dežurnega policista na PP Metlika in novomeški OKC. Oba 
policista sta reševalcem tudi pomagala pri njenem nameščanju na nosila in prenosu do reševalnega 
vozila. 

Ker je policistovo dejanje tudi po strokovnem mnenju zdravnice bistveno prispevalo k preživetju 
nesrečne ženske, si policist Andrej Šega zasluži medaljo policije za požrtvovalnost. 

* * * 

Podobna situacija se je pripetila tri dni kasneje v Kočevju. V tem primeru si medaljo za požrtvovalnost 
zaslužita kočevska policista Branko Lavri č in Irena Novak .  

Patrulja treh kočevskih policistov je 17. januarja prihitela do enega od stanovanj, iz katerega je bilo 
slišati klice na pomoč. Vdrli so v stanovanje in v dnevni sobi našli na tleh ležati starejšo žensko, ki je 
krvavela iz večje rane na glavi. Med čakanjem na reševalce pa je gospa izgubila zavest in prenehala 
dihati, prav tako pa ni bilo več mogoče zaznati srčnega utripa. Zato sta jo policista Lavrič in Novakova 
začela oživljati. Nekaj minut sta izmenično izvajala masažo prsnega koša, dokler ni prišla k zavesti in 
je bilo ponovno čutiti srčni utrip, zatem pa je že prispela ekipa reševalcev in jo odpeljala v klinični 
center. 

Ženska, ki se je najverjetneje poškodovala pri padcu, je preživela prav po zaslugi hitre, pravilne in 
učinkovite pomoči obeh policistov, zaradi česar prejmeta medaji policije za požrtvovalnost.  

* * * 

Naslednji prejemniki medalj za požrtvovalnost so: lendavski policist Tomaž Kosi ter Danilo Car in 
Nejc Gumzej , oba po poklicu vojaka.  

Našteti so 10. februarja na območju Razkrižja opravljali nadzor državne meje, v tem času pa iz ene od 
hiš opazili močan dim. Ko so šli preverit in ugotovili, da gori v kurilnici, je policist na pomoč poklical 
gasilce, vojaka pa sta stekla do vrat in o tem opozorila stanovalce. Nato so poskušali požar vsi skupaj 
pogasiti. S cevjo za zalivanje vrta so se izmenjevali pri gašenju v močno zadimljeni kurilnici, domači pa 
so prinašali vedra z vodo. Tako so uspeli požar ukrotiti še pred prihodom gasilcev, ki so pogorišče 
dodatno zavarovali in s tem preprečili večjo materialno škodo. 

Z opisanim dejanjem so policist Tomaž Kosi ter vojaka Danilo Car in Nejc Gumzej obvarovali 
premoženje družine v Razkrižju, zato jim podeljujemo medalje za požrtvovalnost.  

* * * 

Zaradi uspešnega posredovanja v požaru podeljujemo medaljo za požrtvovalnost tudi viškima 
policistoma Simonu Hercogu  in Davorinu Šnajderju .   

Dopoldne 27. februarja letos sta bila poslana na intervencijo zaradi požara na ostrešju vrstne hiše na 
Rudniku. Ko sta prispela, skupaj še z drugimi policisti, so na ostrešju opazili močan ogenj, notranjost 
pa je bila zadimljena. Zaradi suma, da je v objektu še kakšen stanovalec, in ker je bilo v dnevni sobi 
opaziti manjšega psa, je policist Šnajder razbil kuhinjsko okno, da sta lahko s kolegom Hercogom 
pregledala pritličje. Našla sta le psa ter ga odnesla iz hiše. V tem času je na kraj prišel še lastnik 
objekta in ob pomoči policista Davorina Šnajderja na hodniku zaprl plinski ventil. Psa sta policista 
predala lastniku, tedaj pa so že prispeli gasilci in pogasili požar.   



Policista Simon Hercog in Davorin Šnajder sta s svojim nesebičnim dejanjem, zavzetostjo in 
strokovnim delom preprečila smrt psa zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Ker sta pokazala 
veliko mero požrtvovalnosti, danes prejmeta medalji policije.  

* * * 

Rok Braji č in Blaž Svetlin , oba s Policijske postaje Bled, sta naslednja požrtvovalna policista, ki sta 
pomagala pri požaru. 

5. aprila zgodaj zjutraj sta bila namreč napotena do pritličnega blokovskega stanovanja na Bledu, kjer 
je že zelo močno gorelo. Zaradi nevarnosti, da bi se ogenj razširil na celoten objekt, močan dim in 
visoke temperature pa bi škodile okoli 30 ljudem v bloku, sta se policista izjemno hitro odločila za 
njihovo evakuacijo. Pri tem so jima pomagali tudi zaposleni iz službe za zaščito in reševanje. Zelo hitro 
sta se odzvala tudi na informacijo, da je v stavbi nepokretna starejša stanovalka. Njeno stanovanje je 
bilo zaradi gostega dima že težko dostopno, saj je bila vidljivost že praktično nična. Policistoma jo je s 
trudom in večkratnimi vztrajnimi poskusi – v objekt sta se morala namreč vrniti kar trikrat – vendarle 
uspelo najti ter jo odnesti na prosto. Do prihoda  reševalcev sta jo še oskrbela in namestila v službeno 
policijsko vozilo.  

Za izkazano požrtvovalnost pri opravljanju nalog se policistoma Roku Brajiču in Blažu Svetlinu podeli 
medalja za požrtvovalnost, saj sta z opisanim ravnanjem rešila življenje ogroženi nepokretni osebi.  

* * * 

Medalje policije za požrtvovalno oz. hrabro dejanje bodo prejeli še: Barbara Oblak  in Mirjam Vidovi č 
s Policijske postaje Kamnik ter prostovoljna gasilca Aljaž Romšak in Dušan Mali ; slednji je tudi 
policist PP Ljubljana Šiška. 

Zjutraj 10.  januarja letos je mlajši domačinki med sprehajanjem psa v Stranjah spodrsnilo in padla je v 
naraslo Kamniško Bistrico. Takoj po prejetju tega obvestila sta policistki Oblakova  in Vidovi čeva 
odhiteli do izjemno deroče reke in žensko opazili sredi struge. Le še stežka se je oklepala ene od skal 
in obupana klicala na pomoč. Do policistk sta takrat pristopila Dušan Mali in Aljaž Romšak , ki sta bila 
na kraj napotena kot prostovoljca v tamkajšnjem gasilskem društvu. Predlagala sta, da se – navezana 
na vrv – poskusita prebiti do ženske v vodi, policistki pa ju pri tem varujeta. Mali, sicer tudi sam 
policist, je v vodo zabredel prvi, za njim pa še Romšak. Policistki sta se čvrsto namestili na bregu, 
Oblakova skoraj do kolen v vodi, in sta počasi popuščali vrv, dokler ni Maliju uspelo pribresti do 
dekleta. Tedaj so na kraj prispeli tudi ostali gasilci. Ob pomoči obeh policistk so do skale vodoravno 
raztegnili teleskopsko lestev in po njej spustili plastične sani. Gasilca sta nato žensko dvignila nanje in 
jo tako uspešno rešila na kopno, kjer so jo v oskrbo prevzeli reševalci.  

Brez hitrega posredovanja in trdne odločenosti vseh vpletenih, da jo rešijo, bi jo močan tok zagotovo 
odnesel, saj je bila že povsem podhlajena in obnemogla. Zaradi zavzetega sodelovanja pri reševanju 
mladega dekleta podeljujemo Barbari Oblak  in Mirjam Vidovi č medalji za požrtvovalnost, Dušan 
Mali in Aljaž Romšak pa prejmeta medalji policije za hrabrost.  

* * * 

S tem prehajamo k podelitvi priznanj za hrabra dejanja.  

Med prejemniki ene takšnih še posebej svetlih medalj je Janez Sodja , policist na policijski postaji v 
Črnomlju.  

17. decembra lani je bil policist Sodja skupaj s kolegom v prometni patrulji, ko sta izvedela za požar v 
črnomaljskem domu za starejše občane. Čeprav je bila tja že napotena interventna patrulja, sta se 
odpeljala do poslopja, iz katerega se je močno kadilo. Tulila je požarna sirena, pri vhodu pa je bilo 
polno vznemirjenih oskrbovancev in zaposlenih. Reševalci so jima odsvetovali, da bi do drugega 
nadstopja odšla brez maske. Kljub temu sta se povzpela do zgornjega hodnika, kjer je nekaj 
zaposlenih pomagalo močno opečenemu oskrbovancu. Kolega policist jim je priskočil na pomoč pri 
njegovem transportu do reševalcev. Policist Janez Sodja pa je odšel v drugo nadstropje, kjer je gorelo 
in iz katerega so uslužbenke poskušale evakuirati osebo na invalidskem vozičku. Zaradi strupenega 
dima so že težko dihale, zato je Sodja zgrabil voziček in jim ga skozi požarna vrata pomagal spraviti 
ven, pri čemer pa je tudi sam začel pokašljevati. Eden od gasilcev mu je takrat podal rezervno dihalno 



masko. Skupaj sta sistematično pregledala vse prostore v zadimljenem traktu, nato pa zaposlenim 
pomagala evakuirati še oskrbovance iz tretjega nadstropja.  

Glede na to, da je policist Janez Sodja v svojem prostem času tudi sam aktiven prostovoljni gasilec in 
dobro pozna vsa požarna tveganja, je z opisanim ravnanjem izkazal posebno osebno hrabrost. 
Pomagal je namreč reševati človeška življenja, čeprav je pri tem nevarnosti izpostavil svoje. Zato se 
mu podeli medalja policije za hrabrost. 

* * * 

V notranji in zunanji javnosti je letos spomladi zelo odmevalo junaško dejanje Mihaela Berlica , 
policista s Policijske postaje Ljubljana Moste.   

Dopoldne 8. marca 2018 je v bančno poslovalnico na Dunajski cesti Ljubljani vstopil ropar z 
motoristično čelado na glavi in oborožen s pištolo ter montirnim železom. Od zaposlenih je zahteval 
gotovino. V poslovalnici pa je bil takrat tudi policist Mihael Berlic, da bi plačal položnice. Bil je 
neoborožen in v civilu ter je roparja pozorno opazoval. Medtem ko je storilec preplezal pult, je 
blagajniku nakazal, naj sproži tipko za alarm. Obenem je ugotovil, da je ropar najverjetneje prav 
moški, ki je na podoben način v prejšnjih mesecih oropal že več drugih bank. Zato je najprej pomiril 
stranki in ju varno pospremil iz poslovalnice, preveril, ali ni zunaj še kakšnega storilčevega pomočnika, 
nato pa pred vhodom počakal na roparja. V trenutku, ko je ta izstopil iz banke, je policist stekel za 
njim, ga podrl na tla in obvladal. Večkrat mu je ukazal, naj miruje, a se mu je storilec vseeno aktivno 
upiral. Osumljenec je Berlica celo udaril z železno palico po obrazu in ga ranil, vendar ga je policist 
kljub temu uspel zadržati do prihoda policijske patrulje.  

Ravnanje policista Mihaela Berlica je bilo izjemno hrabro in tudi dobro premišljeno, saj je pred 
ukrepanjem storil vse, da v nevarnosti niso bili tudi, ki bi lahko bili kakor koli ogroženi. Podeljujemo mu 
medaljo policije za hrabrost.   

* * * 

Zadnji prejemnik medalje za hrabrost pa je občan Gordan Petronijevi č, doma iz Slovenj Gradca.  

12. marca letos se je otrokom med igro ob stanovanjskem bloku v močno narasel potok Suhodolnica 
skotalila žoga. Pri stegovanju za žogo pa je eden od otrok padel v potok, kjer ga je deroča voda 
začela odnašati naprej. Ob njem je po nabrežju ves čas tekel njegov bratec in kričal na pomoč, dokler 
ni njegovih klicev okoli 600 metrov nižje, pri zaselku Ozare, slišal občan Gordan Petronijevič. Takoj je 
stekel proti potoku in opazil otroka, ki je bil že popolnoma onemogel, nad gladino je imel samo še 
roko. Petronijević je brez omahovanja skočil v deroči potok in zgrabil otroka, ki je bil takrat že 
nezavesten. Oba je voda nosila še okrog 20 metrov naprej, dokler mu ni uspelo doseči nabrežja in 
dvigniti otroka na suho. Obrnil ga je v bočni položaj, otrok pa je znova zadihal. Opisano dogajanje je 
spremljal mimoidoči sprehajalec, ki je na kraj poklical reševalce. Medtem je Petronijević otroka 
odnesel v svojo hišo, kjer so ga preoblekli v suha oblačila in počakali na zdravniško oskrbo.  

Po zaslugi Gordana Petronijeviča, ki je pogumno in brez pomišljanja skočil za otrokom v deroči potok, 
čeprav je s tem ogrozil tudi svoje življenje, se je nesreča za otroka končala zgolj s podhladitvijo. Zato 
mu ob tej priložnosti podeljujemo medaljo za hrabrost in se mu na ta način tudi javno zahvaljujemo.  

 

* * * 


