
Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvoval nost 

– sreda, 12. decembra 2018, ob 11. uri v Policijski  akademiji v Tacnu – 

 

Medaljo za hrabrost prejme:  

1. Dražen Papec, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Kranj (PU Kranj) 

Medalje za požrtvovalnost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Roman Čarni, PP Lendava (PU Murska Sobota) 

2. Miran Čučej, PPP Maribor (PU Maribor) 

3. Slađan Dragić, Specializirana enota za nadzor prometa (Uprava uniformirane policije GPU) 

4. Dejan Kardoš, PP Lendava (PU Murska Sobota)  

5. Dejan Kovačević, občan (območje PU Novo mesto)  

6. Boštjan Kulovec, PP Novo mesto (PU Novo mesto)  

7. Alojz Lah, občan (območje PU Novo mesto) 

8. Gregor Mustafa, PP Rogaška Slatina (PU Celje) 

9. Primož  Šrok, PPP Maribor (PU Maribor)  

10. Valerija Verhovnik, PP Novo mesto (PU Novo mesto) 

11. Jože Župec, občan (območje PU Novo mesto) 

 

Obe vrsti medalj se lahko podelita policistom, drugim zaposlenim v policiji in drugim fizičnim osebam. 

Medalje policije za požrtvovalnost se podeljujejo za požrtvovalnost pri reševanju ljudi ali premoženja 

ali pri opravljanju varnostnih nalog. 

Medalje policije za hrabrost pa se podeljujejo za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi 

ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog, ob katerih so bila nevarnosti izpostavljena življenja 

prejemnikov medalje. 

 



OBRAZLOŽITVE  
 

KRAJŠE  

Medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost so prejeli (po kronološkem vrstnem redu):  
 
• policista Postaje prometne policije Maribor Miran Čučej in Primož Šrok , ker sta 3. junija letos v 

nevarnih razmerah s hitrim ukrepanjem preprečila, da bi moški skočil v reko Dravo in storil 
samomor; 
 

• policist Specializirane enote za nadzor pometa Slađan Dragi ć, ker je 26. junija v Velenju v svojem 
prostem času preprečil beg nasilnemu in oboroženemu storilcu kaznivega dejanja poskusa vloma 
v vozilo ter ga pomagal obvladati skupaj z velenjskima policistoma; 

 
• policistka Valerija Verhovnik  in policist Boštjan Kulovec , oba s Policijske postaje Novo mesto, 

ker sta 22. avgusta 2018 s hitrim in odločnim ukrepanjem v okolici Novega mesta pomagala 
otroku, ki ni kazal znakov življenja, in ga z nudeno prvo pomočjo oskrbela do prihoda ekipe nujne 
medicinske pomoči; 

 
• občana Alojz Lah  iz Velikih Les in Jože Župec  iz Bugdanje vasi, ker sta se 16. septembra v 

Bugdanji vasi nesebično izpostavila nevarnosti in iz vinske kleti rešila zakonca, ki sta izgubila 
zavest zaradi ogljikovega dioksida; 

 
• policista Policijske postaje Lendava Dejan Kardoš  in Roman Čarni , ker sta 23. septembra v 

Dolgovaških Goricah kljub velikemu tveganju rešila nemočno žensko iz goreče in močno 
zadimljene stanovanjske hiše; 

 
• policist Gregor Mustafa  iz Policijske Postaje Rogaška Slatina, ker je 27. oktobra v Rogaški Slatini 

prijel in obvladal vlomilca, se obranil napada preostalih treh storilcev in pridobil podatke o 
njihovem vozilu, ki so bili koristni za nadaljnjo preiskavo; 

 
• policist Dražen Papec  iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj, ker je 30. oktobra v 

Jelendolu hrabro skočil v deročo reko za utapljajočim se domačinom, ga izvlekel iz nje ter mu tako 
rešil življenje; 

 
• občan Dejan Kova čević iz Cerkelj ob Krki, ker se je 19. novembra izpostavil nevarnim razmeram 

na dolenjski avtocesti, da bi opozoril druge voznike na stoječe tovorno vozilo, s čimer je preprečil, 
da ni prišlo do najhujših posledic.  

 



DALJŠE 

Današnja prva prejemnika medalj za požrtvovalnost sta policista Postaje prometne policije Maribor 
Miran Čučej in Primož Šrok . 
 
Zvečer 3. junija letos sta bila napotena do kanala reke Drave v Miklavžu, kjer je nekdo nameraval 
skočiti v reko. Moški je namreč pred tem poklical na regijski center za obveščanje in povedal o svoji 
nameri, v bližini reke pa je pustil parkiran moped.   
 
Ob prihodu na kraj sta policista moškega, ki je stal na nabrežju, pozvala, naj se odmakne od rečne 
struge. Moški je bil odločen izvršiti svojo namero, saj jima je odvrnil, da mu tega ne bosta mogla 
preprečiti. Zato sta brez obotavljanja preskočila kovinsko ograjo, se spustila po strmi travnati nabrežini 
do njega in ga v trenutku, ko se je želel odriniti, prijela vsak za eno roko in mu tako preprečila skok. 
Moški se je začel upirati. Obstajala je velika nevarnost, da bodo vsi trije padli v vodo, zato sta ga 
policista podrla na tla in umirila ter obvestila operativno komunikacijski center, da je na kraj poslal 
reševalno vozilo.  
 
Policista Miran Čučej in Primož Šrok sta s svojo požrtvovalnostjo osebi preprečila samomor in ji s tem 
rešila življenje. Ker sta pri tem nevarnim razmeram na kraju dogodka izpostavila tudi sebe, jima danes 
podeljujemo medalji policije za požrtvovalnost. 
 
 

* * * 
 
 
Medaljo za požrtvovalnost prejme policist Specializirane enot za nadzor pometa Slađan Dragi ć. 
 
Popoldne 26. junija 2018 je bila patrulja velenjskih policistov poslana na Titov trg v Velenju, kjer naj bi 
neznanec vlamljal v vozila. Patrulja je na kraju opazila sumljivega moškega, ki je hodil od vozila do 
vozila. Policista sta pristopila do njega, da bi ugotovila njegovo identiteto. Pri tem sta opazila, da ima 
pri sebi izvijač, zato sta mu ukazala, naj se nasloni na vozilo, da bi opravila varnostni pregled. Takrat 
je osumljeni s silo telesa potisnil policista in začel mahati proti njima z izvijačem ter pobegnil.  
 
V tem trenutku je bil v bližini v svojem prostem času policist Specializirane enote za nadzor prometa 
Slađan Dragić, ki je s silo telesa zadržal bežečega do prihoda policistov, da so ga skupaj obvladali. Pri 
varnostnem pregledu osumljenca sta bila najdena nož in izvijač, ki ju je uporabljal za izvrševanje 
kaznivega dejanja. V intervenciji ni bil nihče poškodovan. Policisti so ugotovili, da je osumljeni 
poskušal vlomiti v osebni avtomobil, pri čemer pa ga je opazila stanovalka in o tem obvestila policijo. 
Osumljenca, povratnika kaznivih dejanj, so policisti pridržali.  
 
Policist Dragić je v prostem času brez oklevanja pomagal velenjskima policistoma prijeti nevarnega, 
oboroženega storilca kaznivega dejanja. Pri tem je nevarnosti izpostavil tudi svoje življenje, saj je 
bežečega storilca ustavil in policistoma pomagal pri obvladovanju nasilneža. Zato si povsem 
upravičeno zasluži medaljo za požrtvovalnost. 

 
 

* * * 
 

 
Med prejemniki medalj za požrtvovalnost sta tudi Valerija Verhovnik in Boštjan Kulovec , policista na 
Policijski postaji Novo mesto.  
 
Valerija Verhovnik in Boštjan Kulovec sta bila 22. avgusta 2018 napotena v naselje v okolici Novega 
mesta, kjer sta zbirala obvestila o kaznivem dejanju. Ko sta se peljala skozi naselje, je pred vozilo 
pritekla mlada mamica z otrokom v naročju. Panična je vpila, da otrok ne diha. Malček se je močno 
tresel, bil je že povsem bled, nato je negibno obležal.  
 
Boštjan Kulovec je po zvezi poskusil obvestiti operativno komunikacijski center, naj na kraj pošlje 
reševalno ekipo. Prav takrat pa je neka patrulja po zvezi preverjala več oseb in vozil. Zato je pritisnil 
tipko za alarm in policistu na OKC opisal primer ter zahteval, da na kraj pride reševalno vozilo. Valerija 



Verhovnik je v tem času otroka položila na tla na odejo, ga slekla, preverila dihalne poti, ga položila v 
bočni položaj, začela z masažo srca, prisotne pa prosila, naj prinesejo mrzlo vodo, s katero je polivala 
malčka in mu na ta način zbijala vročino. Kmalu zatem se je na kraj pripeljala ekipa nujne medicinske 
pomoči, ki je mamico in otroka z vročinskim krčem odpeljala v urgentni center. Naslednji dan sta 
policista od hvaležnih svojcev izvedela, da je z leto in štiri mesece starim otrokom vse v redu in da 
okreva v bolnišnici.  
 
Naknadno sta še ugotovila, da sta oba doživela enako izkušnjo s svojima otrokoma, in to celo na isti 
dan. Njegov sin zaradi hude virusne okužbe, njena hči pa zaradi vročinskega krča; oba sta zbolela in 
prenehala dihati na božič leta 2009, le da so ju reševali v različnih bolnišnicah.  
 
Policistka Valerija Verhovnik in policist Boštjan Kulovec sta se odzvala hitro in učinkovito. Ob 
kakršnem koli zavlačevanju bi se otrokovo zdravstveno stanje lahko poslabšalo že na kraju samem, 
zato jima podeljujemo medalji policije za požrtvovalnost. 
 
 

* * * 
 
Medalji za požrtvovalnost prejmeta občana z območja Policijske uprave Novo mesto Alojz Lah in 
Jože Župec. 
 
V Bugdanji vasi pri Žužemberku je 16. septembra 2018 skoraj prišlo do družinske tragedije zaradi 
močne zastrupitve z ogljikovim dioksidom. Eden od stanovalcev je tistega dne šel delat v vinsko klet. 
Nekaj časa ga ni bilo na spregled, zato ga je njegova mati šla iskat. Ko ga je videla, da neodziven leži 
na tleh in hlasta za zrakom, ga je najprej sama poskušala potegniti iz prostora. Ni ji uspelo, zato je 
stekla po pomoč. Sosed Jože Župec in njegov prijatelj Alojz Lah, sicer izkušen gasilec, sta se 
nemudoma odzvala. V kleti je medtem svojemu možu že poskušala pomagati tudi njegova žena, a je 
pri tem zavest izgubila tudi ona. Nobeden od njiju ni več dihal, zato sta Lah in Župec takoj poklicala 
reševalce, obenem pa kljub visoki koncentraciji ogljikovega dioksida nadaljevala z reševanjem. Uspelo 
jima ju je potegniti na prosto, kjer sta zadihala, nato pa so jima z dodatnim kisikom pomagali še 
reševalci. Po oceni zdravnika bi bila le nekoliko daljša izpostavljenost ogljikovemu dioksidu za oba 
lahko usodna.  
 
Zakonca sta imela torej veliko srečo, da sta bila v bližini tako požrtvovalna Alojz Lah in Jože Župec, ki 
sta se nesebično izpostavila strupenemu plinu in s tem ogrozila svoje življenje, da bi rešila tuja. Zato si 
upravičeno zaslužita medalji policije za požrtvovalnost. 
 
 

* * * 
 

 
23. septembra 2018 se je na drugem koncu Slovenije dogajala še ena človeška drama. Tudi ta se je 
srečno razpletla, predvsem po zaslugi dveh policistov s Policijske postaje Lendava: Dejana Kardoša 
in Romana Čarnija.   
 
Tistega dne ju je operativno komunikacijski center napotil v Dolgovaške Gorice. Gorela je streha hiše, 
kjer je sama živela starejša ženska. Policista sta od sosedov izvedela, da so notri tudi plinske 
jeklenke, ki bi lahko eksplodirale. Ker gasilcev še ni bilo, sta brez pomisleka stekla v že močno 
zadimljeno hišo (vidljivost je bila že manjša od enega metra) in poskušala najti lastnico, ki pa se jima 
ni oglasila. Policist Kardoš je začel pregledovati prostor, policist Roman Čarni pa je ugotovil, da 
ženska najverjetneje spi v zadnjem delu. Zato sta jo poskušala priklicati od zunaj, s trkanjem na okna 
in stranska vrata. Lastnica se je najprej odzivala, potem pa nič več. Policista sta se vrnila v hišo skozi 
glavni vhod. Od vročine je že pokala strešna kritina. Med iskanjem in tipanjem po zadimljenem 
prostoru sta žensko končno našla ob kaminu, nad katerim je gorelo. Pozvala sta jo, naj gre z njima, 
vendar je bila očitno v šoku. Zato sta jo prijela vsak za eno roko in jo skozi gost dim rešila iz hiše. Po 
nekaj minutah so prišli tudi gasilci in pogasili požar. Oba sta še nekaj časa čutila tudi pekočo bolečino 
v prsih, ki je bila posledica vdihovanja dima.  

 



Policista Dejan Kardoš in Roman Čarni sta rešila ženski življenje, tako da sta jo našla in odpeljala iz 
goreče stavbe, polne dima, kljub temu da je bilo pri tem nedvomno ogroženo tudi njuno življenje. Ker 
sta pokazala veliko mero požrtvovalnosti, danes prejmeta medalji policije.  

 
 

* * * 
 
Naslednji prejemnik medalje za požrtvovalnost je policist Gregor Mustafa  iz Policijske Postaje 
Rogaška Slatina. 
 
27. oktobra letos je policist Gregor Mustafa skupaj s celjskima kriminalistoma opravljal opazovalno 
službo v Rogaški Slatini zaradi povečanega števila vlomov v stanovanjske hiše. Zvečer, okoli 20. ure, 
je na Prešernovi ulici opazil štiri neznance, ki so hodili po ulici in nosili rokavice. Ko je pristopil do njih, 
da bi ugotovil njihovo identiteto, so ga napadli. Policist Gregor Mustafa se je kljub številčni premoči 
napadalcev obranil napada. Kljub temu, da je bil pri tem lahko telesno poškodovan, je enega od njih 
prijel, ostali neznanci pa so se razbežali. Prijeti napadalec je ponovno poskušal napasti policista, a ga 
je ta uspel s strokovnim prijemom in udarcem obvladati. Policist Mustafa je v času postopka v bližini 
opazil tudi osebni avtomobil, ki je s kraja odpeljal s povečano hitrostjo. O vozilu je seznanil patrulje na 
terenu, ki so ga poskušale ustaviti, vendar vozilo ni ustavilo. Kriminalistom in policistom je v 
nadaljevanju uspelo identificirati vozilo, ki so ga pozneje izsledili in zasegli. Kasneje so še ugotovili, da 
so neznanci pred tem izvršili vlom in poskus vloma v dve stanovanjski hiši.  
 
Gregor Mustafa je prispeval k uspešnemu poteku nadaljnjega postopka, s svojim ravnanjem pa izkazal 
veliko požrtvovalnost, pri čemer je nevarnosti izpostavil celo svoje življenje. Zato mu podeljujemo 
medaljo za požrtvovalnost. 
 
 

* * * 
 
Zvečer 19. novembra so bili na dolenjski avtocesti priča izjemno nevarnemu dogodku. Le odločnemu 
in pogumnemu ravnanju občana Dejana Kova čevića gre zahvala, da ni prišlo do prometne nesreče, 
verižnega trčenja in tragičnih posledic. 
  
Dejan Kovačević je bil tistega večera na avtocestnem postajališču. Bila je že tema in slabša vidljivost, 
ko je opazil, da je na dolenjski avtocesti, pri postajališču Starine v smeri proti Novemu mestu, na 
prehitevalnem in delno na voznem pasu, obstalo tovorno vozilo. Voznik tovornega vozila je s svojim 
neodgovornim in nevarnim ravnanjem močno ogrožal ostale udeležence v prometu. Kovačevič je takoj 
priskočil na pomoč. Varno je stekel do tovornega vozila in se povzpel do kabine. V njej je bil voznik, ki 
je bil močno pod vplivom alkohola, povsem zmeden in tudi ni vedel, da se nahaja na avtocesti. Dejan 
Kovačević je vklopil vse štiri smernike in o nevarnosti obvestil policiste na številko 113. Da bi preprečil 
tragične posledice in voznike opozoril na nevarno oviro na avtocesti, je – oblečen v odsevni 
brezrokavnik – stopil za ograjo med obema smernima pasovoma, vklopil lučko na mobilnem telefonu 
in z mahanjem opozarjal voznike na nevarnost. Kmalu so na kraj prišli tudi policisti, ki so zavarovali 
kraj.  
 
Na Policijski upravi Novo mesto se je naslednji dan eden od voznikov zahvalil Dejanu Kovačeviću, ker 
ga je opozoril na nevarnost in mu s tem gotovo rešil življenje ali vsaj preprečil hudo prometno nesrečo. 
Številni pozitivni odzivi so sledili tudi v medijih in na Facebook strani Policijske uprave Novo mesto. 
Več posameznikov se je odzvalo in napisalo, da so se v tem času varno peljali mimo, saj so videli 
človeka, ki jih je opozarjal na oviro.  
 
Dejanu Kovačeviću podeljujemo medaljo za požrtvovalnost, saj je pogumno in brez razmišljanja 
izpostavil svoje življenje, da bi preprečil najhujše in rešil življenja drugih. 

 
* * * 

 
 
 

 



S tem pa smo tudi prešli k podelitvi priznanj za hr abra dejanja.  
 
Med prejemniki ene takšnih, še posebej svetlih medalj, je Dražen Papec , policist na Policijski postaji 
za izravnalne ukrepe Kranj.  
 
V notranji in zunanji javnosti je letos zelo odmevalo njegovo junaško dejanje, ko je 30. oktobra 2018 
dopoldne iz vodnega jarka, ki ga je v Jelendolu naredil hudournik, rešil nemočnega domačina. 
 
Nesrečni starejši domačin je želel na delu, kjer je bila dan prej še cesta, prečkati reko. Spodneslo mu 
je noge, zato je padel. Velika količina vode ga je takoj zalila, tako da je bilo iz vode videti samo še 
njegovo roko. Na kraju se je voda hudournika zlivala v zelo naraslo reko Tržiške Bistrice. Policist, ki 
takrat ni bil v službi, je brez obotavljanja v nevarnih razmerah skočil v vodo, prijel domačina in ga 
potegnil na varno. Če ga ne bi bilo zraven, bi moškega voda najverjetneje odnesla. Moškega so potem 
on in še nekaj domačinov pospremili do vasi. Poškodovan ni bil nihče.  
 
Dražen Papec je z opisanim dejanjem pokazal izjemen pogum in sočutnost. Brez pomišljanja je skočil 
za domačinom v deročo vodo, kljub temu, da je s tem ogrozil tudi svoje življenje, zato mu ob tej 
priložnosti podeljujemo medaljo za hrabrost.  
 
 
 


