
Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 

– sreda, 19. junija 2019, ob 9. uri v Policijski akademiji v Tacnu – 

Medalje za hrabrost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Žiga Ažman, PP Jesenice (PU Kranj) 

2. Mitja Božnik, PP Maribor I (PU Maribor) 

3. Andrej Bračič, PP Litija (PU Ljubljana) 

4. Jožef Glavač, občan (območje PU Murska Sobota) 

5. Mateja Štumpf, občanka (območje PU Murska Sobota) 

6. Miroslav Vamberger, PP Jesenice (PU Kranj) 

7. Branko Zupanc, PMP Dobova (PU Novo mesto) 

Medalje za požrtvovalnost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Mervad Agović, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana) 

2. Žan Balen, občan (območje PU Ljubljana) 

3. Simon Brečko, PMP Dobova (PU Novo mesto) 

4. Matej Cimerman, PP Ljubljana Bežigrad (PU Ljubljana) 

5. David Gale, občan (območje PU Ljubljana) 

6. Marko Godec, občan (območje PU Ljubljana) 

7. Robert Golc, občan (območje PU Kranj) 

8. Aljoša Gruškovnjak, občan (območje PU Ljubljana) 

9. Uroš Jakomini, PPP Ljubljana (PU Ljubljana) 

10. Amir Kazić, PP Tržič (PU Kranj) 

11. Andraž Klemenc, PP Tržič (PU Kranj) 

12. Jelka Kozole, PMP Dobova (PU Novo mesto) 

13. Slavko Krušič, PP Ljubljana Šiška (PU Ljubljana) 

14. Jože Lovše, PP Litija (PU Ljubljana) 

15. Kristjan Majcen, PP Ljubljana Moste (PU Ljubljana) 

16. Jurij Marušič, PP Ljubljana Bežigrad (PU Ljubljana)
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17. Blaž Merhar, občan (območje PU Ljubljana) 

18. Bojan Narić, PP Logatec (PU Ljubljana) 

19. Matic Novak, občan (območje PU Kranj) 

20. D. P., občan (območje PU Kranj) 

21. Matej Peternelj, PP Ljubljana Šiška (PU Ljubljana) 

22. Edin Selimović, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana) 

23. Boštjan Schönlieb, občan (območje PU Ljubljana) 

24. Petra Servatzy, PPP Ljubljana (PU Ljubljana) 

25. Andraž Suhadolec, PP Ljubljana Moste (PU Ljubljana) 

26. Janja Sušanj, PP Ljubljana Šiška (PU Ljubljana) 

27. Denis Šemen, PP Ljubljana Moste (PU Ljubljana) 

28. Tajda Šimac Turk, PP Ljubljana Bežigrad (PU Ljubljana) 

29. Gregor Škripec, PP Ljubljana Moste (PU Ljubljana) 

30. Matej Škulj, OKC (PU Ljubljana) 

31. Andrej Štrok, občan (območje PU Ljubljana) 

32. Rosana Vidmar, PP Ljubljana Šiška (PU Ljubljana) 

33. Dejan Žabot, EVSP Murska Sobota (PU Murska Sobota) 

                                                           
1
 Jurij Marušič, PP Ljubljana Bežigrad, je na tokratni podelitvi prejemnik dveh medalj za požrtvovalnost (zaradi svoje vloge pri 

dveh različnih dogodkih, 11. aprila 2018 in 29. decembra 2018). 



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 prejmejo (po kronološkem vrstnem redu od 

najnovejšega do najstarejšega dogodka):  

 trije občani: Matic Novak, Robert Golc in D. P., ker so se 16. aprila 2019 na ulici v Kranju v 

trenutku odzvali na klice oropane ženske, brez oklevanja stekli za pobeglim storilcem, ga prijeli in 

zadržali do prihoda policistov; 

 

 občana Žan Balen in Aljoša Gruškovnjak ter policist PP Logatec Bojan Narić (takrat v svojem 

prostem času), ker so 13. aprila 2019 z vztrajnim zasledovanjem po centru Ljubljane ujeli in 

zadržali dva osumljenca, ki sta predtem okradla gostjo v enem od lokalov; 

 

 policist PP Maribor I Mitja Božnik, ker je 8. aprila 2019 v Mariboru brez odlašanja vdrl v 

stanovanje, iz katerega se je že močno kadilo, obvaroval življenje starejše občanke in obenem z 

ustreznimi ukrepi preprečil nastanek še večje premoženjske škode; 

 

 policist iz EVSP Murska Sobota Dejan Žabot, ker je 22. marca 2019 – v svojem prostem času – s 

pravilnim in izjemno požrtvovalnim postopkom oživljanja pomagal preživeti starejšemu občanu, ki 

se je zgrudil zaradi zastoja srca; 

 

 policist PMP Dobova Branko Zupanc, ker se je 1. februarja 2019, tudi on v svojem prostem času, 

brez pomišljanja odzval na krike iz gorečega sosednjega stanovanja, vdrl vanj, začel gasiti in  

moškega, ki je obležal v stanovanju, uspel spraviti k oknu, s čimer mu je rešil življenje; 

 

 policista PP Jesenice Žiga Ažman in Miroslav Vamberger, ker sta 29. januarja 2019 učinkovito 

intervenirala v jeseniški bolnišnici, kjer je prišlo do večjega požara, pregledala vrsto zadimljenih 

prostorov in pomagala osebju pri evakuaciji pacientov; 

 

 policista Jurij Marušič in Tajda Šimac Turk iz PP Ljubljana Bežigrad, ker sta 29. decembra 2018 

iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko ter jo na težko 

prehodnem terenu uspešno oživljala, vse dokler je niso v oskrbo prevzeli reševalci; 

 

 občana z območja PU Murska Sobota Mateja Štumpf in Jožef Glavač, ker sta 28. decembra 

2018 po eksploziji plinske jeklenke v sosednji hiši kljub velikemu tveganju takoj pritekla pomagat 

hudo opečenima sosedoma; naredila sta vse, da bi jima rešila življenje, z gašenjem goreče 

jeklenke pa sta v nevarni situaciji preprečila še hujše posledice; 

 



 policista PMP Dobova Jelka Kozole in Simon Brečko, ker sta 26. decembra 2018, ob nesebični 

pomoči svojih kolegov, na železniški postaji v Dobovi z oživljanjem pomagala sprevodniku, ki je 

doživel zastoj srca; preživel je prav po zaslugi hitrega, učinkovitega in strokovnega posredovanja 

teh požrtvovalnih policistov; 

 

 policisti Andraž Suhadolec, Denis Šemen, Gregor Škripec in Kristjan Majcen iz PP Ljubljana 

Moste so 25. decembra 2018 uspešno intervenirali ob požaru v stanovanjskem bloku v Ljubljani – 

pravilno so ocenili njegove razsežnosti, poskrbeli za opozarjanje stanovalcev in ogenj ukrotili še 

pred prihodom gasilcev; 

 

 policist OKC PU Ljubljana Matej Škulj, ker je 24. decembra 2018 v svojem prostem času, med 

sprehodom po Ljubljani zasačil storilce, ki so ravno vlamljali v vozila, in enega lastnoročno prijel, 

potem pa so policisti naknadno – prav po zaslugi njegovih informacij – izsledili še oba sostorilca;  

 

 policista PP Ljubljana Center Mervad Agović in Edin Selimović ter občan David Gale, ker so 12. 

decembra 2018 v enem od križišč na Celovški v Ljubljani s pravočasnim in strokovnim postopkom 

oživljanja (vpihovanje zraka z masažo srca) rešili življenje vozniku, ki je doživel zastoj srca;  

 

 policista PP Tržič Amir Kazič in Andraž Klemenc, ker sta ponoči 2. decembra 2018 posredovala  

zaradi obsežnega požara v stanovanjskem bloku v Bistrici pri Tržiču, iz objekta rešila tri 

stanovalce in otroka ter nato pomagala pri evakuaciji še ostalih stanovalcev;  

 

 občana Marko Godec in Andrej Štrok ter policista PP Ljubljana Šiška Rosana Vidmar in Matej 

Peternelj, ker so popoldne 8. oktobra 2018, požrtvovalno priskočili na pomoč nezavestni 

uslužbenki v kiosku na Celovški cesti v Ljubljani; z masažo srca so jo izmenično oživljali vse do 

prihoda reševalcev;  

 

 policista PPP Ljubljana Uroš Jakomini in Petra Servatzy, ker sta 22. avgusta 2018 s pomočjo 

strokovne Esmarchove preveze moškemu preprečila, da bi izkrvavel zaradi globoke ureznine na 

roki, nato sta ga do prihoda reševalcev vztrajno vzdrževala pri zavesti in tako prispevala k temu, 

da je lahko kasneje povsem okreval; 

 

 policista PP Litija Jože Lovše in Andrej Bračič, ker sta 21. junija 2018 junaško posredovala ob 

nevarnem požaru v večstanovanjski hiši na območju Litije in iz nje evakuirala dve slabotni osebi, 

policist Bračič pa je nato še pogasil ogenj in z izklopom električne omarice preprečil nastanek še 

večje škode; 

 

 štirje ljubljanski policisti (policista PP Ljubljana Bežigrad Jurij Marušič in Matej Cimerman ter 

policista PP Ljubljana Šiška Slavko Krušič in Janja Sušanj), ker so 11. aprila 2018 v Šiški v 

Ljubljani napeli vse svoje moči ter s hitrim in pravilnim ukrepanjem ter zaustavljanjem krvavenja 

rešili življenje moškemu z več vbodnimi ranami;  

 

 občana Blaž Merhar in Boštjan Schönlieb, ker sta 1. aprila 2018 dokazala dobro poznavanje 

prve pomoči in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje kolesarju, ki je 

med vožnjo po lokalni cesti na območju Ribnice doživel srčni zastoj in padel s kolesa. 

 

 

 

 

 

  



DALJŠE  

Medalje za požrtvovalnost 

1 

16. aprila popoldne je bila na eni od ulic v Kranju oropana mlajša občanka. Storilec jo je odrinil, da je 

padla na tla, ji vzel denarnico in zbežal. Na njene klice na pomoč sta se najprej odzvala prostovoljna 

gasilca Matic Novak in Robert Golc, ki sta bila v bližini. Matic Novak je stekel za storilcem in ga 

skupaj s še enim občanom, D. P., zadržal na kraju. Robert Golc pa je v tem času pomagal žrtvi, jo 

posedel v gasilsko vozilo in pripeljal na kraj, kjer sta Novak in D. P. zadržala storilca. Tam so skupaj 

počakali do prihoda policistov in jim predali osumljenca. Trojica Kranjčanov je ob prijemu uličnega 

roparja pokazala poseben pogum, saj se v težavah niso obrnili stran, ampak so se brez pomišljanja 

izpostavili nevarnosti. Nikoli se namreč ne ve, kaj ima storilec pri sebi in kakšno silo je v navalu 

adrenalina pripravljen uporabiti za svoj pobeg in obrambo. Vsi trije občani: Matic Novak, Robert Golc 

in D. P. zato prejmejo medalje policije za požrtvovalnost.  

 

2 

Zvečer 13. aprila letos so neznanci v enem od lokalov v Ljubljani okradli gostjo. V lokalu je bil takrat 

tudi Žan Balen. Stekel je za njimi in klical, naj se ustavijo, vmes pa je poklical tudi policijo. Na 

Mestnem trgu so se osumljenci sicer ustavili in Balenu je uspelo enega od njih zgrabiti za oblačilo, a 

ga je moral takoj spustiti, saj ga je neznanec močno ugriznil v roko. Neznanci so nato stekli naprej, 

Balen pa za njimi. Med tekom je naletel na znanca Aljošo Gruškovnjaka, ki se je brez oklevanja 

odločil, da mu pomaga uloviti osumljence. Neznanci so se vmes ločili; dva od njih sta stekla na 

Beethovnovo ulico. V avtu na tej ulici pa je ravno tedaj čakal Bojan Narić, sicer policist na PP 

Logatec, in ko je videl dva bežeča neznana moška, za njima pa še dva, ki ju lovita, je postal pozoren 

na dogajanje. Tudi sam je stekel za njima in obenem poklical na OKC PU Ljubljana. Vsi trije so 

osumljenca slednjič izsledili v grmovju parka za parlamentom, kjer sta se poskušala skriti. Narić se 

jima je predstavil kor policist in zahteval, da mirujeta. Kljub upiranju so ju uspeli zadržati na kraju. Že 

nekaj trenutkov zatem sta iz Državnega zbora RS pritekla policista Centra za varovanje in zaščito na 

Generalni policijski upravi in ju prijela. Patrulja PP Ljubljana Center pa jih je odpeljala na postajo, kjer 

jima je bila odvzeta prostost. Zaradi svoje odločenosti, da primejo storilce kaznivega dejanja tatvine, 

občana Žan Balen in Aljoša Gruškovnjaka ter policist Bojan Narić prejmejo medalje policije za 

požrtvovalnost. 
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Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. Tako se je 22. marca 

letos po nogometni tekmi v občini Kobilje nenadoma na tla zgrudil tudi starejši občan. A imel je srečo, 

da je bil takrat tam policist Dejan Žabot iz Enote vodnikov službenih psov Murska Sobota. Policist je 

bil tistega dne prost, vendar ni okleval in se je takoj podal v boj za njegovo življenje. Kljub stresu 

zaradi bitke s časom je ostal zbran ter skupaj s še dvema občanoma, ki sta priskočila na pomoč, 

moškemu izmenično masiral srce in nudil umetno dihanje. Ko so na kraj pripeljali defibrilator, se je 

policist spomnil usposabljanja, ki se ga je udeležil v preteklosti, in občanu s pravilno uporabo 

aparature nudil pomoč vse do prihoda reševalcev. S tem mu je rešil življenje in omogočil, da se še 

naprej skupaj z bližnjimi veseli življenja. Za opisano dejanje si policist Dejan Žabot upravičeno zasluži 

medaljo policije za požrtvovalnost.   
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Policista Jurij Marušič in Tajda Šimac Turk iz PP Ljubljana Bežigrad sta bila 29. decembra 2018 

napotena k Savi, saj je naključni mimoidoči sporočil, da v reki na skali verjetno leži človeško truplo. Na 

kraju, kjer je struga zožana, rečni breg pa tvori visoka pečina, sta tik pod skalami opazila žensko, ki je 

ležala do pasu v vodi, negibna. Odločila sta se, da jo poskušata čim hitreje rešiti. Po skalnati in mokri 

brežini se je najprej spustila policistka, kolega pa ji je sledil. Da sta jo dosegla, sta morala preplezati še 

nekaj vejevja, dreves in nevarnih skal. Ko sta po rahlem pulzu, ki sta ji ga otipala na vratu, ugotovila, 

da je še živa, a izredno slabotna, sta jo skupaj potegnila iz vode. Policistka Šimac Turkova je OKC 

zaprosila za pomoč, saj je bil teren neprehoden, nato pa sta izmenično do prihoda reševalcev in 

gasilcev izvajala masažo srca. Gasilcem, ki so morali z motornimi žagami najprej očistiti teren, sta jo 

tudi pomagala naložiti na nosila, da so jo lahko prenesli po bregu ter predali zdravnikom v nadaljnjo 

oskrbo. Kljub močni podhlajenosti zaradi ledene vode si je ženska v bolnišnici povsem opomogla, 

zlasti po zaslugi pravočasnega posredovanja obeh policistov, zaradi česar si upravičeno zaslužita 

medalji policije za požrtvovalnost. 

 

5 

Na železniški postaji Dobova se je 26. decembra lani, jutro po božiču, zaradi zastoja srca zgrudil 

delavec Slovenskih železnic. Sprevodniku so na pomoč nemudoma priskočili vsi policisti tamkajšnje 

postaje mejne policije, ki so bili takrat v izmeni. Sredi železniških tirov se je začela dramatična bitka s 

časom. Ko so ugotovili, da nima srčnega utripa, ga je policistka Jelka Kozole s sodelavcem namestila 

v pravilen položaj, policist Simon Brečko pa je začel z masažo srca. Medtem so ostali policisti 

poklicali reševalce in usklajeno pomagali pri oživljanju. Ko je nezavestnega moškega zgrabil močan 

krč, je policistka strokovno poskrbela, da si ni pregriznil jezika in se zadušil. Oživljanje z masažo srca 

je trajalo skoraj deset minut. V tem času je poškodovani dvakrat prišel k zavesti, a jo je spet izgubil. 

Policisti pa niso obupali in so nadaljevali z oživljanjem vse do prihoda reševalcev. Ti so najprej 

uporabili defibrilator, zatem pa poškodovanega ob pomoči policistov z nosili prenesli čez tire do 

reševalnega vozila. S helikopterjem so ga v kritičnem stanju prepeljali v klinični center. Policisti so čez 

teden dni izvedeli, da moški ni več v smrtni nevarnosti in da okreva. Po nekajmesečnem zdravljenju se 

je sprevodnik policistom, ko so ga prišli obiskat na dom, tudi osebno zahvalil, ker so mu rešili življenje. 

Vsi policisti so v opisanem primeru ravnali izjemno nesebično, še posebej pa Jelka Kozole in Simon 

Brečko, saj sta bistveno prispevala k oživitvi moškega, zato prejmeta medalji policije za 

požrtvovalnost.  
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Dan prej, 25. decembra lani, so bili policisti obveščeni o požaru v stanovanjskem bloku v ljubljanskih 

Mostah. Potem ko je nekdo pri vhodu v otroški voziček odvrgel petardo, je namreč ta zagorel in ogenj 

se je hitro razširil do stopnišča. Na kraj so takoj odhiteli moščanski policisti, in sicer tako intervencijska 

kot prometna patrulja ter kriminalist. Policista Andraž Suhadolec in Denis Šemen sta z aparati za 

gašenje brez obotavljanja stekla v stavbo, iz katere se je valil gost črn dim z vonjem po zažgani 

plastiki. Najprej sta preverila, da v vozičku ni otroka, nato pa začela gasiti, pri čemer jima je z 

aparatom iz sosednjega bloka pomagal tudi policist Gregor Škripec. Takoj ko jim je uspelo plamene 

nekoliko ukrotiti, je mimo ognja do najvišjega nadstropja stekel še četrti policist, Kristjan Majcen. Šel 

je od vrat do vrat v vseh nadstropjih in stanovalce glasno opozarjal, naj ne odpirajo vrat na stopnišče, 

ampak naj stanovanja prezračijo skozi okna. Ker je bil ogenj v tem času že pogašen, bi bila namreč 

evakuacija stanovalcev zaradi gostega dima odveč in celo nevarna. Njihova kolegica policistka je v 

tem času pred objektom urejala promet in zagotovila, da so se lahko čez nekaj minut pred zgradbo 

pripeljali gasilci. Ti so poskrbeli le še za zračenje, saj je policistom uspelo požar pogasiti še pred 



njihovim prihodom. Zaradi ustrezne presoje situacije ter učinkovitega in dobro organiziranega 

ukrepanja policistov ni zdravniške pomoči na koncu potreboval noben stanovalec, prav tako jih ni bilo 

treba evakuirati skozi okna, zato so vsi štirje navedeni policisti prejemniki medalj policije za 

požrtvovalnost.  

 

7 

Ko se je policist na OKC PU Ljubljana Matej Škulj zvečer 24. decembra lani v svojem prostem času 

skupaj z družino sprehajal po Ljubljani, je z bližnjega parkirišča zaslišal razbitje stekla. Stekel je tja in 

med parkiranimi avtomobili zagledal dva temno oblečena moška s kapama na glavi. Hitro je ocenil, da 

gre za vlomilca. Ko sta ga zagledala, sta stekla stran, Škulj pa za njima navzdol proti Dolenjski cesti. 

Med zasledovanjem enega od njiju je na drugi strani parkirišča od daleč opazil drugega osumljenca, 

kako si je snel črno kapo in stekel stran. Škulj mu je začel neopaženo slediti do stanovanjskih blokov, 

ga tam dohitel, mu zavpil »Stoj, policija!« in presenečenega vlomilca tudi ujel. S fizično silo ga je 

zadržal in se izkazal s službeno izkaznico. Čeprav se mu je moški upiral in se želel iztrgati iz prijema, 

ga je Škulj uspel obvladati. S prijemom ga je naslonil na eno od parkiranih vozil in vmes poklical na 

OKC ter svojim sodelavcem naznanil prijetje osumljenca vloma v avto. Med čakanjem na policiste je 

mimo počasi pripeljal osebni avto, v katerem je Škulj na sovoznikovem sedežu opazil drugega 

osumljenega moškega. Policistom je takoj sporočil še registrsko številko avtomobila in smer, v katero 

se je odpeljal, skupaj z opisom voznika in potnika. Prijetega storilca je nato predal policistom PP 

Ljubljana Vič, na podlagi njegovih informacij pa so kasneje lahko izsledili še oba sostorilca. Zaradi 

svojega ukrepanja, in to celo v svojem prostem času, si Matej Škulj zasluži medaljo za požrtvovalnost. 
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12. decembra lani sta bila policista PP Ljubljana Center Mervad Agović in Edin Selimović napotena 

na Celovško cesto v Ljubljani, saj je sredi enega od križišč obstal avtomobil, v katerem voznik ni kazal 

znakov življenja. Policista sta ocenila, da je najverjetneje doživel infarkt, zato sta se odločila, da ga 

izvlečeta iz vozila. K njima je pristopil še občan David Gale, ki se je predtem pripeljal mimo in opazil 

dogajanje. Policistoma je pomagal moškega potegniti iz avta, da so lahko začeli z masažo srca. Po 

nekaj minutah je Gale stekel do svojega vozila in prinesel intubator z balonom, ki ga je namestil 

poškodovancu na usta. Policistoma je povedal, da je zaposlen v zdravstvenem domu, in moškemu dal 

še injekcijo s sredstvom za topljenje krvnih strdkov. Vse do prihoda reševalcev so ga nato vsi trije 

izmenično oživljali s kombinacijo vpihovanja zraka in masaže srca. To so izvedli tako strokovno, da 

infarkt za moškega ni bil usoden in se je po zdravljenju v bolnišnici vrnil domov. Zaradi hitrega in 

pravočasnega ukrepanja, pri katerem so si razdelili vloge, ter odločenosti, s katero so pristopili k 

oživljanju, si vsi trije upravičeno zaslužijo medalje policije za požrtvovalnost. 
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V stanovanjskem bloku v Bistrici pri Tržiču je ponoči 2. decembra lani nenadoma zagorelo. Ogenj se je 

iz spalnice razširil na hodnik proti stanovanju v višjem nadstropju in pročelju objekta. Policista PP Tržič 

Amir Kazič in Andraž Klemenc, ki sta prihitela na kraj, sta nemudoma odšla v stanovanje, kjer je 

začelo goreti, pregledala pa sta tudi celotno nadstropje nad njim. Razmere so bile zaradi gostega dima 

zelo nevarne, a sta policista nadaljevala s pregledom in iz bloka rešila tri stanovalce in otroka. Nato 

sta pomagala pri koordinaciji drugih policijskih patrulj, ki so v tem času prihitele pomagat. Čeprav sta 

bila izpostavljena veliki količini ogljikovega monoksida, sta z delom nadaljevala, vse dokler niso bili na 

varnem vsi stanovalci. Zaradi obsežnosti požara je bilo evakuiranih 40 oseb. Le štirje so potrebovali 

zdravniško pomoč zaradi dima, eden pa zaradi opeklin po obrazu. Z opisanim izjemno požrtvovalnim 



ravnanjem sta pomagala preprečiti, da bi požar stanovalce še bolj ogrozil, zato prejmeta medalji 

policije za požrtvovalnost. 
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V kiosku na Celovški cesti v Ljubljani je popoldne 8. oktobra lani tamkajšnja uslužbenka izgubila 

zavest. Ena od strank v kiosku je stekla na ulico in na to opozorila mimoidoča občana. Marko Godec 

in Andrej Štrok sta takoj stekla v kiosk, poklicala policijo, ki je na kraj napotila policiste in reševalce, 

obenem pa sta po telefonu prejela navodila, kako naj ukrepata. Po natančnih navodilih reševalcev sta 

nezavestno uslužbenko položila na tla in začela s postopkom oživljanja – izmenično masažo srca. Po 

nekaj minutah sta prispela še policista PP Ljubljana Šiška Rosana Vidmar in Matej Peternelj, ki sta 

pri nudenju prve pomoči zamenjala Štroka in Godca, dokler se ni po desetih minutah pripeljala ekipa 

nujne medicinske pomoči. Ta jo je prepeljala v klinični center, kjer pa je ženska naslednji dan 

preminula zaradi anevrizme, kar pomeni, da ji kljub oživljanju v dani situaciji ni bilo mogoče rešiti 

življenja. Zdravnica iz Službe za nujno medicinsko pomoč je naknadno pojasnila: »Če bi šlo za zastoj 

srca, kot je sprva kazalo, bi imela pokojna ob takem pristopu veliko možnost preživetja. Takšna 

dejanja občanov in policistov je treba zato pohvaliti in izpostaviti. Pacientka je na žalost umrla zaradi 

spleta nesrečnih okoliščin in anevrizme, česar pa na kraju niso mogli vedeti.« Vsi štirje, oba policista in 

oba občana si zaradi svojega ravnanja zaslužijo medalje policije za požrtvovalnost. 
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V eni od stanovanjskih sosesk v Ljubljani je občan 22. avgusta lani obvestil policijo, da se je steklo na 

vhodnih vratih sosednje hiše z močnim pokom razbilo in da je videti krvave madeže. Na kraj napotena 

policista PPP Ljubljana Uroš Jakomini in Petra Servatzy sta najprej preverila situacijo okoli hiše. Ker 

sta sumila, da je oseba, ki nujno potrebuje pomoč, v notranjosti, sta skozi razbito steklo uspela odpreti 

zaklenjena vhodna vrata, nato pa zaradi zagotavljanja lastne varnosti s pištolo v rokah začela 

pregledovati prostore, kamor ju je vodila krvava sled na tleh. Ko sta se po okrvavljenih stopnicah 

približevala 2. nadstropju, sta iz ene od sob zaslišala slaboten klic »Tukaj sem!« Na postelji je ležal 

stanovalec z globoko, do kosti segajočo ureznino nad komolcem, iz katere je curkoma krvavel. Pred 

tem mu je namreč na stopnišču ob vhodu spodrsnilo, da je omahnil na steklo na vratih in se porezal po 

nadlahti. Policist Jakomini je najprej iz majic, nato pa še s pomočjo računalniškega napajalnega kabla 

ponesrečencu nad rano spretno naredil Esmarchovo prevezo in tako zaustavil krvavitev. Medtem je 

policistka Servatzyjeva obvestila OKC in zaprosila za reševalce. Stanovalec je bil zaradi velike izgube 

krvi zelo slaboten in že omotičen, zaradi česar sta ga policista vse do prihoda reševalcev aktivno 

bodrila, se z njim pogovarjala in tako vzdrževala pri zavesti. Ponesrečenca so odpeljali v bolnišnico, 

kjer je kasneje okreval. Policistoma se je zahvalil tudi strokovni direktor Kirurške klinike UKC Ljubljana. 

Med drugim je napisal: »Tudi včeraj, ko sta policista uspešno pomagala osebi, ki bi v nasprotnem 

primeru izkrvavela, se je pokazal pomen dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. S sodelavci si 

bomo prizadevali, da tudi v bodoče pomagamo pri usposabljanju vaših zaposlenih z vsebinami s tega 

področja.« Policista Uroš Jakomini in Petra Servatzy sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in 

strokovnega ravnanja med tokratnimi prejemniki medalj policije za požrtvovalnost. 
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Policisti ljubljanskega OKC so zvečer 11. aprila lani prejeli klic, da je pred zdravstvenim domom v Šiški 

parkiran osebni avtomobil, v katerem nek moški krvavi iz vratu. OKC je tja takoj napotil najbližji patrulji 

PP Ljubljana Bežigrad in PP Ljubljana Šiška. Policisti Jurij Marušič, Matej Cimerman, Slavko Krušič 

in Janja Sušanj so ob avtu dejansko našli močno okrvavljenega moškega z več vbodnimi ranami po 



telesu (obrazu, vratu, prsnem košu, trebuhu). Nadeli so si rokavice in krvavenje zaustavljali z močnimi 

pritiski na rane, pri čemer so uporabljali tudi zvitke gaz iz kompleta prve pomoči. Poskušali so priklicati 

tudi katerega od zaposlenih v zdravstvenem domu, a je bil ta že zaprt. Ves čas med nudenjem prve 

pomoči so se pogovarjali s poškodovanim ter ga na ta način ohranjali pri zavesti. Zaradi velike izgube 

krvi jo je občan namreč že izgubljal, pobledel je in se občasno ni več odzival. Tako so mu pomagali 

vse do prihoda reševalne ekipe, ki ga je odpeljala v klinični center. Vsi skupaj so k rešitvi življenja 

ranjenega moškega prispevali z veliko mero odgovornosti, hitre odzivnosti in samoiniciativnosti, 

delovali pa so tudi izjemno usklajeno, zaradi česar jim podeljujemo medalje policije za požrtvovalnost. 
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Prvega aprila lani je kolesarja med popoldansko vožnjo po lokalni cesti na območju Ribnice obšla 

slabost zaradi srčnega zastoja in padel je s kolesa. Mimo se je z avtom pripeljal občan Blaž Merhar. 

Kolesarja je takoj začel oživljati, poklical je tudi pomoč. Ko mu je začelo zmanjkovati moči, je mimo 

pritekel športni rekreativec Boštjan Schönlieb in pomagal še sam. Z ustreznim oživljanjem kolesarja 

sta nadaljevala vse do prihoda reševalcev. S tem sta, kot je naknadno potrdila zdravnica iz 

zdravstvenega doma v Ribnici, občanu zagotovo rešila življenje in je nato celo povsem okreval. Po 

njenih besedah sta občana, čeprav laika, pravilno ocenila situacijo, poklicala strokovno pomoč in takoj 

začela z oživljanjem: »Ob prihodu na kraj smo tako naleteli na žal vse preredek prizor nudenja 

temeljnih postopkov oživljanja s strani laikov. Kolesar je preživel in lahko trdim, da je k temu prispeval 

prav njun pristop in pravilno nudenje temeljnih postopkov oživljanja. Dokazano je namreč, da vsaka 

zamujena minuta pri srčnem zastoju zmanjša možnost preživetja za 10 odstotkov. Žal pa po 

statističnih podatkih v Sloveniji na ta način pomaga le tretjina očividcev. Zato me veseli, da imamo ob 

sebi ljudi, kakršna sta Merhar in Schönlieb. Za svoje delo si nedvomno zaslužita veliko pohvalo.« Mi 

pa na tem mestu zapišemo, da za svoje nesebično ravnanje prejmeta medalji policije za 

požrtvovalnost. 

 

Medalja za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 
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Ko so bili policisti 21. junija lani obveščeni, da je zagorelo v večstanovanjski hiši na območju Litije, sta 

se tja nemudoma odpeljala policista PP Litija Jože Lovše in Andrej Bračič. Dim se je valil iz 

zgornjega nadstropja, zato sta se povzpela do tja in skozi odprta vrata vstopila v zadimljeno 

stanovanje, od koder je bilo slišati kašljanje in kjer sta dva moška poskušala pogasiti gorečo klimatsko 

napravo. Bila sta že vidno slabotna in omotična, zato sta ju policista naslonila nase in pospremila ven, 

na dvorišče, enega, ki je začel bljuvati, pa je policist Bračič polegel na bok. Zatem se je vrnil v hišo in 

izklopil tok v električni omarici. Z odpadnimi oblačili, odejo in vodo iz kuhinje je policist do konca 

pogasil klimatsko napravo na tleh, zatem pa prezračil prostore. Obenem je preveril, če ni v stanovanju 

še kakšna oseba. Na dvorišču sta oba policista nato počakala na gasilce, ki so pregledali celoten 

objekt in izmerili povečano količino ogljikovega monoksida. Stanovalca pa sta zaradi slabega 

zdravstvenega stanja morala v klinični center. Policista sta s svojim ravnanjem bistveno prispevala, da 

stanovalca, ki sta bila podvržena dimu in strupenim plinom, nista omagala. Jožetu Lovšetu zaradi 

njegove vloge pri opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, Andreju Bračiču, 

ki je zaradi pomoči stanovalcema zanemaril lastno varnost in obenem prisebno preprečil, da bi se 

požar razširil po objektu kakor tudi na sosednjo stanovanjsko hišo, pa podeljujemo medaljo policije za 

hrabrost.  

  



Medalje za hrabrost 
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V stanovanjski hiši na območju PU Murska Sobota je zvečer 28. decembra 2018 eksplodirala plinska 

jeklenka. Eksplozijo je zaslišala soseda Mateja Štumpf, ki je takoj stekla čez cesto in po telefonu 

poklicala gasilce. Sočasno je na kraj pritekel tudi drugi sosed, Jožef Glavač. Sklepala sta, da so njuni 

sosedje še v hiši. Skozi zaklenjena vrata nista mogla vstopiti, zato je Štumpfova splezala čez razbito 

okno in v notranjosti našla hudo opečena stanovalca. Od znotraj  je tudi odklenila Glavaču, ki je 

najprej poskušal zapreti ventil na jeklenki, iz katere se je gorel plin, a mu to zaradi ognja in visoke 

temperature ni uspelo. Zato je jeklenko odnesel na dvorišče, kjer je ogenj pogasil in nato zaprl ventil. 

Soseda pa je izpred vrat odstranila zaradi eksplozije razmetane predmete in oba ranjenca pospremila 

ven, kjer sta počakala na reševalce. V eksploziji sta se oba občana tako zelo poškodovala, da je eden 

od njiju poškodbam naknadno podlegel, druga se še zdravi. Kljub temu si Mateja Štumpf in Jožef 

Glavač upravičeno zaslužita medalji policije za hrabrost, saj sta naredila vse, da bi rešila človeški 

življenji, obenem pa sta z ustreznim ravnanjem v nevarni situaciji preprečila še hujše posledice (v 

zgornjem nadstropju je bil namreč še en stanovalec) in tudi še večjo materialno škodo.   
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Jeseniška policista Žiga Ažman in Miroslav Vamberger sta bila 29. januarja 2019 napotena do 

splošne bolnišnice na Jesenicah, kjer je prišlo do požara. Zagorelo naj bi v tretjem nadstropju, kjer naj 

bi bilo več pacientov. Brez pomišljanja sta policista stekla gor. V severnem krilu nadstropja, kjer je 

gorelo v sobi, so intervencijo že opravljali gasilci, zato sta policista najprej preverila močno zadimljeno 

zahodno krilo, če ni morda tudi tam kakšna oseba. Ko sta ugotovila, da so prostori prazni, sta šla 

preverit še vzhodno krilo, kjer so zaposleni že začeli z evakuacijo pacientov. Takoj sta jim priskočila na 

pomoč, saj so bili pacienti večinoma nepokretni na posteljah. Iz zadimljenih sob sta paciente na 

posteljah vozila do stopnišča, kjer jih je prevzelo drugo medicinsko osebje. Policista sta se nato še 

enkrat vrnila po naslednje paciente in pri tem zopet tvegala svoje življenje. Po zaključeni intervenciji 

sta bila že kmalu po pregledu zaradi vdihovanja dima odpuščena v domačo oskrbo. Ker sta se s 

svojim nesebičnim in pogumnim ravnanjem ter odločenostjo pomagati pri evakuaciji pacientov tudi 

sama izpostavila veliki nevarnosti, prejmeta medalji policije za hrabrost.  
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Policist na PMP Dobova Branko Zupanc je bil dopoldne 1. februarja 2019, doma. V večstanovanjski 

hiši v Brežicah, kjer živi, je slišal krike sosede, da gori. Takoj se je odzval in stekel v pritličje, kjer se je 

po hodniku iz gorečega stanovanja starejšega moškega že valil gost črn dim. Zupančeva partnerka pa 

je o požaru obvestila policiste in začela ostale stanovalce pozivati, naj zapustijo objekt. Branko 

Zupanc, tudi sam prostovoljni gasilec, je iz izkušenj vedel, da v teh razmerah šteje vsaka sekunda. S 

silo telesa je razbil zaklenjena vrata v stanovanje. Izkušnje so mu narekovale, da se je po tleh, kjer je 

manj dima, skušal splaziti v smeri, od koder je bilo slišati stokanje moškega. S skrajnimi močmi je 

zadrževal dih, vendar mu ga ni uspelo doseči. Hitro se je vrnil na hodnik, potem pa z gasilnim 

aparatom razbil okno. Začel je gasiti in pozivati soseda, ki je obležal na gorečem kavču, naj se 

poskuša približati oknu. Moškemu se je uspelo dvigniti, Zupanc pa ga je nagnil skozi okno, da je lahko 

zadihal. V tem trenutku pa so na kraj že prispeli tudi njegovi kolegi, tako policisti kot brežiški gasilci. 

Hudo opečenega moškega so odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. V bolnišnico je zaradi 

vdihavanja ogljikovega monoksida moral tudi sam, vendar je bil že kmalu odpuščen. Predani policist in 

gasilec Branko Zupanc je – kljub temu, da je bil tisti dan prost – storil največ, kar je lahko, rešil je 

človeško življenje. Pri tem je nevarnosti izpostavil tudi svoje, zato prejme medaljo policije za hrabrost. 
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Zvečer 8. aprila letos je bila policija obveščena, da se kadi iz stanovanja v Mariboru, kjer sama živi 

starejša gospa. Policist PP Maribor I Mitja Božnik je s postaje nemudoma stekel do bloka, kolega v 

patrulji pa se je na kraj odpeljal z intervencijskim vozilom. Ker se je izpod vhodnih vrat stanovanja na 

hodnik že močno kadilo, gasilci pa še niso prispeli, je policist večkrat brcnil vanje in vdrl v stanovanje. 

Gospo, ki je komaj še pri zavesti ležala na tleh, je hitro zvlekel iz kuhinje ven, na hodnik. Nato je 

ugasnil štedilnik in odstavil posodo, iz katere se je močno kadilo. Na pomoč mu je takrat priskočil tudi 

drugi policist. Skupaj sta prezračila. Potem ko so prispeli še gasilci, so stanovanje dodatno prezračili, 

reševalci pa so občanko odpeljali v mariborski klinični center, kjer je ostala na zdravljenju. Kot so še 

ugotovili policisti, si je občanka popoldne pripravljala kosilo. Med kuhanjem je padla, a potem ni 

zmogla vstati, da bi ugasnila štedilnik. Tako je dlje časa ležala na tleh, medtem pa se je hrana v 

posodi začela žgati. Policist Mitja Božnik je s svojim hrabrim dejanjem obvaroval življenje starejše 

občanke in obenem preprečil nastanek še večje premoženjske škode, pri tem pa nevarnosti izpostavil 

tudi sebe. Zato tudi njemu podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 

 


