
Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 

 

Medalje za hrabrost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Tomaž Horvat, Postaja prometne policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Ivan Jan, Policijska postaja Medvode (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Petra Tkalec, Postaja prometne policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 

 
Medalje za požrtvovalnost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. William James Aspinall, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
2. Anže Bertoncelj, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
3. Borut Božič, Sektor uniformirane policije (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Klemen Bračko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Denis Bratušek, Postaja prometne policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
6. Aljaž Čuš, Postaja prometne policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
7. Jasmin Delagić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
8. Toni Fakin, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
9. Dragan Glisić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
10. Simon Hercog, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
11. Mitja Hrovat, Policijska postaja Grosuplje (Policijska uprava Ljubljana) 
12. Marko Jakac, Postaja pomorske policije (Policijska uprava Koper) 
13. Iztok Jelen, Policijska postaja Ljubljana Moste (Policijska uprava Ljubljana) 
14. Špela Jelenc, Policijska postaja Ljubljana Moste (Policijska uprava Ljubljana) 
15. Marko Kočar, Postaja pomorske policije (Policijska uprava Koper) 
16. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
17. Sebastjan Lorber, Policijska postaja Slovenj Gradec (Policijska uprava Celje) 
18. Dušan Maček, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
19. Rok Majer, Policijska postaja Grosuplje (Policijska uprava Ljubljana)1 
20. Marko Maležič, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
21. Alen Mašić, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
22. Marko Mejak, Policijska postaja Ljubljana Moste (Policijska uprava Ljubljana) 
23. Klavdija Mlakar, Postaja prometne policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
24. Edis Musić, Policijska postaja Radovljica (Policijska uprava Kranj) 
25. Željko Nikačević, Policijska postaja Slovenj Gradec (Policijska uprava Celje) 
26. Domen Pinter, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
27. Gašper Pinter, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
28. Stanislav Pinter, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Rok Podjed, Policijska postaja Ljubljana Moste (Policijska uprava Ljubljana) 
30. Denis Savić, Policijska postaja Ljubljana Moste (Policijska uprava Ljubljana) 
31. Dejan Šečur, Policijska postaja Radovljica (Policijska uprava Kranj) 
32. Mateja Varga, Policijska postaja Kočevje, začasno Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava 

Ljubljana) 
33. Tomaž Trček, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
34. Jože Vidmar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
35. Miha Vovko, Policijska postaja Ljubljana Moste (Policijska uprava Ljubljana) 
36. Žiga Žuber, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
 

1 Rok Majer je na tokratni podelitvi prejemnik dveh medalj za požrtvovalnost (zaradi svoje vloge pri dveh različnih dogodkih, 12. 
septembra 2018 in 7. 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 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):  

 policist Policijske postaje Ljubljana Moste Marko Mejak, ker se je 26. septembra 2019 v Ljubljani 
hitro odzval na požar v stanovanjski hiši in iz nje s pomočjo sodelavcev rešil občanko, nato pa se 
ob informaciji, da je v hiši še ena oseba, brez oklevanja vrnil in pregledal zadimljene prostore; 
 

 pomočnica komandirja Policijske postaje Litija Klavdija Mlakar, ker se je  24. septembra 2019 v 
okolici Zagorja ob Savi brez pomišljanja odzvala na požar in požrtvovalno evakuirala stanovalce 
ter v nevarni situaciji s svojim ravnanjem nedvomno preprečila še hujše posledice; 
 

 policist Policijske postaje Medvode Ivan Jan, ker je 15. septembra 2019 v Medvodah s 
profesionalnim in taktnim pristopom pred skokom z visoke strehe rešil mladoletnico in pri tem 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, saj se je tudi sam povzpel visoko na streho; 

 
 policista Policijske postaje Slovenj Gradec, Sebastjan Lorber in Željko Nikačević, ki sta hitro in 

razumno najprej ocenila situacijo nato pa s svojo preudarnostjo, profesionalnostjo predvsem pa  s 
čutom za pomoč sočloveku, rešila  otroku življenje; 

 
 policista Postaje pomorske police Koper Marko Jakac in Marko Kočar, ker sta 14. septembra 

2019 v Piranu požrtvovalno pomagala poškodovanki, ki se je poškodovala zaradi padca z zidu in 
obležala na težko dostopnem terenu; 

 

 občana Tomaž Trček in Dušan Maček, ker sta 24. avgusta v bližini Ljubljane storila vse, da sta 
osumljencu tatvine avtodoma preprečila vožnjo, s katero bi lahko povzročil hujšo prometno 
nesrečo, in da so policisti osumljenca uspešno prijeli; 

 
 občana Dragan Glišić in Jože Vidmar, ker sta 12. avgusta 2019 v Ljubljani iz deroče reke Save 

hitro in požrtvovalno rešila dvoletnika, ki je padel v vodo; 
 

 občan Marko Maležič, ker je 30. julija 2019 v Ribnici lastnoročno prijel osumljenca kaznivega 
dejanja drzne tatvine, s katerim je bila oškodovana starejša gospa; 

 
 policist Policijske postaje Moste Miha Vovko, pomočnik komandirja Policijske postaje Moste Rok 

Podjed in samostojni policijski inšpektor iz Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi 
Ljubljana Borut Božič, ker so 16. junija 2019 uspešno intervenirali ob požaru v stanovanjskem 
bloku v Ljubljani – pravilno so ocenili njegove razsežnosti in poskrbeli za opozarjanje in evakuacijo 
stanovalcev; 

 



 občana Anže Bertoncelj in William James Aspinall, ker sta 1. junija 2019 po nesreči čolna za 
raftanje pri naselju Globoko iz vode nesebično in pogumno rešila ponesrečenko, nato pa jo 
oživljala vse do prihoda reševalnih služb; 

 
 občan Toni Fakin, ker je 31. maja 2019 v Trbovljah s strokovno opravljeno prevezo preprečil, da 

bi v prometni nesreči poškodovan kolesar izkrvavel zaradi globoke rane na vratu, in tako prispeval 
k temu, da je moški povsem okreval; 
 

 policista Policijske postaje Radovljica Dejan Šučur in Edis Musić, ker sta 13. maja 2019 v bližini 
Lesc s pravočasnim in strokovnim postopkom oživljanja rešila življenje vozniku, ki je doživel zastoj 
srca; 

 

 policist Policijske postaje Ljubljana Moste Iztok Jelen, ker je 30. aprila 2019 v Ljubljani sam iz 
mrzle reke Ljubljanice kljub močnemu toku in slabi vidljivosti rešil osebo;  

 
 štirje ljubljanski policisti (Denis Savič in Špela Jelenc s Policijske postaje Ljubljana Moste ter 

Klemen Bračko in Mateja Varga s Policijske postaje Ljubljana Center) in pet občanov (Stanisav, 
Gašper in Domen Pinter, Žiga Žuber in Jasmin Delagić), ker so 20. aprila 2019 zvečer v 
Ljubljani junaško pomagali ob obsežnem požaru v stanovanjskem bloku v Ljubljani in iz objekta 
uspešno rešili več stanovalcev;  

 

 policista Postaje prometne policije Ljubljana Tomaž Horvat in Petra Tkalec, ker sta 4. aprila 2019 
zvečer v Ljubljani pri prijetju osumljenca kaznivega dejanja ugrabitve v nevarni situacija svoje 
življenje izpostavila nevarnosti in s tem preprečila morebitne hujše posledice;  

 
 policista Postaje prometne policije Ljubljana Aljaž Čuš in Denis Bratušek, ker sta 3. marca 2019 

v Grosupljem preprečila, da bi moški zaradi globokih ran izkrvavel; 
 

 policista Policijske postaje Cerknica Alen Mašić in Bernard Kokol, ker sta 5. januarja 2019 v 
okolici Cerknice zbrala vse moči ter s hitrim in pravilnim ukrepanjem in zaustavljanjem krvavenja 
rešila življenje mladoletniku; 

 
 policist Policijske postaje Grosuplje Rok Majer, ker je 7. decembra 2018 preprečil najverjetnejši 

samomor osebe in ker je 12. septembra 2018 v Soteski – v svojem prostem času – s pravočasnim 
in strokovnim postopkom oživljanja rešil življenje vozniku, ki je doživel zastoj srca;  

 
 policist Policijske postaje Grosuplje Mitja Hrovat in policist Policijske postaje Ljubljana Vič Simon 

Hercog, ker sta 2. aprila 2018 v Grosupljem dokazala dobro poznavanje prve pomoči in s 
pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje moškemu, ki je doma doživel 
srčni zastoj. 

 
 

 
 
 

  



DALJŠE  
Medalje za požrtvovalnost 

 

1 

2. aprila 2018 ponoči sta se policist Policijske postaje Grosuplje Mitja Hrovat in policist Policijske 
postaje Ljubljana Vič Simon Hercog odzvala klicu na pomoč občanke z območja Grosupljega, ki je 
klicala, ker se njen mož doma ni več odzival. Policista sta na kraju takoj preverila osnovne življenjske 
funkcije moškega in ugotovila, da je popolnoma neodziven. Zaznala nista niti srčnega utripa, zato sta 
hitro začela postopek oživljanja. To sta opravljala izmenično. Po približno 20 minutah so na kraj prišli 
gasilci lokalnega prostovoljnega gasilskega društva, ki so bili opremljeni z defibrilatorjem. Kmalu po 
njegovi uporabi je bil zaznan srčni utrip. Takrat je na kraj prispelo tudi reševalno vozilo z dežurno 
zdravnico, ki je v nadaljevanju opravila vse nujne zdravstvene postopke oživljanja, moški pa je bil 
odpeljan v bolnišnico. Zdravnica je pohvalila ravnanje policista Mitje Hrovata in Simona Hercoga in 
dejala, da brez njunega strokovnega pristopa in vztrajnosti (osebo sta oživljala skoraj pol ure) moški ne 
bi preživel oziroma bi imel hude in trajne zdravstvene težave. Oba policista si zaradi svojega ravnanja 
zaslužita medalji policije za požrtvovalnost.  
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12. septembra 2018 zjutraj se je policist Policijske postaje Grosuplje Rok Majer v prostem času z 
osebnim vozilom peljal skozi naselje Soteska. Ob cesti je opazil ustavljen osebni avtomobil, poleg pa 
osebe, ki so bile videti zbegane. Ustavil se je in preveril, kaj je narobe. V vozilu je videl nezavestnega 
voznika. Ker je vedel, da je takoj treba začeti oživljanje, ga je potegnil iz vozila, čeprav so mu drugi to 
odsvetovali. Položil ga je na tla in začel postopek oživljanja oziroma masažo srca. Prisotne je pozval, naj 
pohitijo do bližnjega gasilskega doma, ker je vedel, da je tam defibrilator. Prosil je, naj mu ga prinesejo. 
Po približno desetih minutah so na kraj prinesli defibrilator. Majer je, ne da bi prekinil masažo srca, 
navzoče prosil, naj  pripravijo defibrilator, hkrati pa jim je po korakih dajal tudi navodila. Medtem je na 
kraj prišlo reševalno vozilo z zdravstvenim osebjem. Oživljanje se je nadaljevalo še približno pet minut, 
ko je voznik začel kazati življenjske znake. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je v 
naslednjih dneh povsem okreval. Pravočasna pomoč policista je nedvomno preprečila smrt ali hujše 
posledice pri vozniku. Dokazano je namreč, da vsaka zamujena minuta pri srčnem zastoju zmanjša 
možnost preživetja za deset odstotkov. Policist je za svoje dejanje 21. julija 2019 prejel priznanje 
Občine Dolenjske Toplice, tj. občinski grb, pisno pa sta se mu zahvalila tudi voznik in njegova žena. Mi 
mu za njegovo nesebično ravnanje podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  

Policistu Roku Majerju podeljujemo medaljo za požrtvovalnost tudi za njegovo požrtvovalno ravnanje 
7. decembra 2018, ko je občanka v Grosupljem naznanila poskus samomora znanke. Na kraj dogodka 
je bil napoten policist Rok Majer skupaj s sodelavko. Z zbranimi obvestili sta kmalu ugotovila, da je 
oseba najverjetneje v kamnolomu. Odšla sta do kamnoloma in tam zaslišala glasove. Policist Majer 
osebe sprva ni videl, presodil pa je, da glas prihaja z zgornjega roba stene kamnoloma. Ko je hodil proti 
vrhu, je opazil, da ob zgornjem robu kamnoloma, približno 20 metrov visoko, leži oseba, noge pa ji od 
kolen navzdol nihajo v prazno nad kamnolomom. Osebi se je tiho in neopazno približal in jo kljub 
nevarnosti, teren je namreč na tem mestu zelo nestabilen in bi se lahko odtrgal v globino, močno prijel, 
dvignil in potegnil stran od roba. Oseba je bila ob tem vidno presenečena in se je poskušala izviti iz 



prijema. Uspešno jo je obvladal, nato pa počakal, da so do njiju prišli še preostali policisti. Ti so osebo 
varno pospremili do dna kamnoloma. Policist Majer se je v opisanem dogodku izkazal kot izredno 
spreten in sposoben organizator, saj je hitro in učinkovito izvedel vse aktivnosti, da bi našel pogrešano 
osebo. Pri tem ni okleval in čakal na preostale policiste, temveč je ne glede na nevarnost krušenja stene 
kamnoloma sam učinkovito izvedel reševanje. Vse to je pripomoglo k temu, da je uspešno preprečil 
najverjetnejši samomor osebe. 
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5. januarja 2019 sredi dneva sta bila policista Policijske postaje Cerknica Alen Mašić in Bernard Kokol 
poslana na kraj dogodka, v katerem se je mladoletnik poškodoval z eksplozivnim sredstvom, ki ga je 
sam izdelal doma. Na kraju sta bila že po nekaj minutah. V hišo sta vstopila skozi vhodna vrata, čeprav 
je bilo na tleh razbito steklo. Na tleh hodnika sta našla poškodovanega s hudimi poškodbami rok in 
trebuha. Ker je mladoletnik iz ran močno krvavel, sta policista takoj presodila, da je nevarnost 
izkrvavitve. Takoj sta začela nuditi prvo pomoč: policist Mašić je začel izvajati kompresijo na nadlahti 
roke in krvavitev iz ran na roki skoraj v celoti ustavil, policist Kokol pa je z brisačo prekril odprto rano 
na trebuhu in nato nanjo izvajal rahel pritisk. Ker je poškodovani postajal omotičen, sta ga policista 
ohranjala pri zavesti s pogovorom in spodbudnimi besedami, poskrbela pa sta tudi za starša, ki sta bila 
ob sinovi nesreči v šoku. Ker je primerna kompresija od njiju zahtevala precej moči in dolgotrajno 
oskrbo, sta se policista v nadaljevanju pri nudenju prve pomoči izmenjevala. Uredila sta tudi vse 
potrebno, da je bil poškodovani v Urgentni klinični center Ljubljana prepeljan s helikopterjem. Dejanje 
obeh policistov je bilo izredno požrtvovalno, saj sta brez oklevanja začela izvajati prvo pomoč, čeprav 
je več okoliščin nakazovalo na to, da je zaradi še neznanih razlogov za eksplozijo izredno nevarno 
vsakršno zadrževanje v stanovanjski hiši. Poleg tega sta prvo pomoč izvajala tako, da sta preprečila 
izkrvavitev osebe, za kar se jima podelita medalji policije za požrtvovalnost.  
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Policista Postaje Prometne policije Ljubljana ja Čuš in Denis Bratušek sta se 3. marca 2019 
samoiniciativno odzvala klicu na pomoč občanke, ki je v stanovanju v Grosupljem našla svojega sina 
nezavestnega in okrvavljenega. V manj kot petih minutah sta bila na kraju. Tam ju je čakala občanka in 
ju odpeljala v stanovanje. V sobi sta na tleh našla nezavestnega moškega, ki je iz ureznin na vratu in 
glavi močno krvavel. Policista sta mu nemudoma začela nuditi prvo pomoč. Obrnila sta ga v položaj za 
nezavestnega, policist Aljaž Čuš pa mu je rahlo privzdignil glavo, da je policist Denis Bratušek sprostil 
dihalno pot. Nato je policist Bratušek s krpo močno pritisnil na rane na vratu, da je preprečil krvavitev. 
Policist Čuš je v tem času stekel na ulico in usmerjal reševano vozilo do pravilnega naslova. Po nekaj 
minutah je na kraj prišel tudi zdravnik. Policist Čuš ga je pospremil do poškodovanega, medtem pa mu 
je prenesel vse potrebne informacije. Tudi po prihodu zdravnika in reševalcev sta policista 
zdravstvenemu osebju nudila vso pomoč, tako da je bil poškodovani, katerega življenje je bilo 
ogroženo, čim hitreje odpeljan v Urgentni klinični center Ljubljana. Policista Bratušek in Čuš sta ob 
dogodku ravnala izredno požrtvovalno, saj sta brez odlašanja in ob učinkoviti delitvi nalog kljub hudim 
ranam obvarovala življenje moškega. Zato si upravičeno zaslužita medalji policije za požrtvovalnost.  
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20. aprila 2019 ponoči je občan Stanislav Pinter zaznal, da je v enem od stanovanj v šestem nadstropju 
bloka v ljubljanskih Mostah zagorelo. O tem je takoj obvestil svoja sinova Gašperja in Domna Pinterja, 
ki sta nato o požaru obvestila policijo in stekla do stanovanja v šestem nadstropju, kjer je bilo žarišče 
požara. Stanislav Pinter je medtem stekel v sedmo nadstropje do stanovanja, ki je bilo zaklenjeno. S 
trkanjem, udarjanjem po vratih in zvonjenjem ni bil uspešen, zato je z nekaj brcami s silo odprl vrata in 
vstopil. Občanko, ki je bila v stanovanju, je pospremil na balkon, od koder je gasilcem signaliziral 
nujnost njune evakuacije. V tem času sta Domen in Gašper Pinter poskušala priklicati stanovalca iz 
stanovanja v šestem nadstropju. Ker ni bilo odziva, je Gašper ob pomoči Domna in občana Žige Žuberja 
vrata odprl z udarjanjem po njih z gasilnim aparatom. Iz stanovanja so rešili opečenega stanovalca. 
Nato so začeli iskati njegovo ženo, vendar je niso našli, ker jo je medtem že našel občan Jasmin Delagić 
in jo pospremil iz objekta. V nekaj minutah po obvestilu o požaru so bili na kraju tudi policista Policijske 
postaje Ljubljana Moste, Denis Savić in Špela Jelenc, in policista Policijske postaje Ljubljana Center 
Klemen Bračko in Mateja Varga. Hitro so ocenili situacijo in začeli evakuacijo ter se kljub močnemu 
dimu in slabi vidljivosti podali na pomoč v višja nadstropja. S pomočjo že omenjenih občanov so 
evakuirali osebe, med njimi tudi nepokretno osebo iz stanovanja v četrtem nadstropju bloka. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter hitrega in učinkovitega ukrepanja občanov Stanislava Pinterja, Gašperja 
Pinterja, Domna Pinterja, Žige Žuberja in Jasmina Delagića ter policistov Denisa Savića, Špele Jelenc, 
Klemena Bračka in Mateja Varga je bil zaradi opeklin poškodovan le en stanovalec, medtem ko je bilo 
evakuiranih skupno kar 93 stanovalcev. Vsi že omenjeni občani in policisti so s svojim nesebičnim in 
požrtvovalnim ravnanjem pomagali preprečiti, da bi požar stanovalce še bolj ogrozil, zato so vsi 
prejemniki medalj policije za požrtvovalnost.  
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30. aprila 2019 zvečer je Operativnokomunikacijski center Policijske uprave Ljubljana prejel telefonski 
klic osebe, ki je bila v stiski. Na kraj je bil poslan policist Policijske postaje Ljubljana Moste Iztok Jelen. 
Policist osebe na kraju sprva ni našel, zato je začel pregledovati okolico stanovanjskega bloka in 
parkirišč, med drugim tudi bližnjo brežino reke Ljubljanice. Tam je opazil osebo, ki je z rečnega brega 
počasi stopala proti sredini reke. Policist je takoj ocenil stanje in zaprosil za pomoč dodatnih policistov 
in gasilcev. Nato se je počasi približal rečnemu bregu in osebo umirjeno nagovarjal, naj se vrne nazaj, 
stopi korak nazaj ipd. Oseba se ni odzivala, temveč je v glasnem joku neprekinjeno govorila, da bo 
skočila v vodo in se ubila. Pri tem je počasi stopala naprej v čedalje globljo vodo. Ker je bil ravno čas 
spomladanskega deževja, je bil tok Ljubljanice močan; oseba je večkrat omahnila, a se vsakič še ujela, 
da ni s celim telesom padla v vodo. Policist Jelen je takrat predvidel nevarnost, da bi osebo odnesel 
rečni tok, zato je tudi sam stopil v vodo in se ji z umirjenim nagovarjanjem počasi približeval. Ko je bil 
dovolj blizu in je bil prepričan, da jo bo lahko zadržal, se je naglo pognal približno dva metra proti sredini 
Ljubljanice do osebe, jo prijel za roke in izvlekel na rečni breg. S tem ko se je brez oklevanja podal v 
mrzlo Ljubljanico in kljub izredno močnemu toku in slabi vidljivosti (noč in oblačno vreme, ki je še 
zmanjšalo vidljivost) osebi rešil življenje, je pokazal veliko požrtvovalnost, za kar mu podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost.  
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Radovljiška policista Dejan Šučur in Edis Musić sta bila 13. maja 2019 poslana v krožišče med Bledom 
in Lescami, ker naj bi tam prišlo do prometne nesreče. Na kraju je policist Dejan Šučur hitro ocenil, da 
bo voznik potreboval njuno pomoč – ugotovil je namreč, da ne diha. Skupaj z mimoidočimi ga je spravil 
iz vozila in začel temeljne postopke oživljanja. Policist Edis Musić je medtem pripravil opremo za 
oživljanje, ki je bila v policijskem vozilu. Uporabo avtomatskega defibrilatorja sta policista kombinirala 



s predihavanjem moškega z uporabo obrazne maske. Medtem ko sta mu nudila prvo pomoč, se je na 
kraju ustavila zdravnica, ki je do prihoda reševalcev prevzela izvajanje masaže srca, policista pa sta 
nadaljevala predihavanje. Reševalci so moškega odpeljali v Urgentni klinični center Ljubljana. 
Ugotovljeno je bilo, da je doživel srčno kap. Hitra in strokovna pomoč obeh policistov je bila po 
podatkih osebja Zdravstvenega doma Radovljica ključna, da je moški preživel. Za to dejanje si policista 
Dejan Šučur in Edis Musić zaslužita medalji policije za požrtvovalnost.  

 

8 

31. maja 2019 dopoldne je bil občan Toni Fakin na parkirišču trgovine v Trbovljah. Čakal je družinske 
člane, ki so bili po nakupih. Zaslišal je močan pok z bližnje regionalne ceste in takoj predvidel, da je 
najverjetneje prišlo do prometne nesreče. Stekel je v smeri poka in videl ustavljeno osebno vozilo, ki 
je imelo razbito zadnje steklo, ob vozilu pa je na tleh ležal poškodovan moški. Glede na to, da je na 
kraju našel tudi poškodovano kolo, je predvideval, da sta trčila kolesar in vozilo. Poškodovanemu 
kolesarju je iz rane na vratu usklajeno s srčnim utripom brizgala kri. Fakin je zato pozval voznika, naj iz 
kompleta za prvo pomoč takoj vzame gaze. Te je nato sam zvite v trd omot pritiskal na rano vse do 
prihoda reševalne ekipe, ki je poškodovanega odpeljala v zdravstveno ustanovo, kjer je nato kmalu 
okreval. Zdravnica Nina Pokorn je poudarila, da je bilo dejanje Tonija Fakina ključno za okrevanje 
kolesarja – krvavitev je bila bistveno močnejša od običajne, ker je bil moški sredi kolesarjenja, ki je 
glede na napor pospešilo srčni utrip. V dneh po prometni nesreči so sorodniki poškodovanega z 
občanom Tonijem Fakinom navezali stik in mu izrazili globoko hvaležnost za njegovo ravnanje. Fakin 
pri nudenju pomoči ni okleval in jo je izvedel tako, da je uspešno preprečil močno krvavitev iz vratu. 
Hkrati je kljub osredotočenosti na svojo nalogo k aktivnostim spodbudil tudi preostale prisotne na kraju 
(pomoč s sanitetnimi gazami) in jih poučil o načinu obveščanja o prometni nesreči. Zato mu 
podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
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Prvega junija letos je na reki Savi, pred naseljem Globoko, prišlo do nesreče s čolnom za raftanje.  V 
reko se je prevrnilo deset oseb, med njimi tudi dva vodnika. Eno osebo je pri tem odplavilo po reki. 
Anže Bertoncelj in William James Aspinall, ki sta bila takrat v bližini, sta v strugi reke Save opazila osebo, 
ki jo je neodzivno in brez kontrole tok reke nesel v smeri proti mostu pri Globokem. Takoj sta stekla v 
tej smeri z namenom, da bi osebo rešila iz vode. Ko jima je uspelo priti do mostu, sta ugotovila, da je 
osebo že odplavilo naprej v smeri Podnarta. Od znanca, ki je takrat opravljal prevoz raftarjev s 
kombijem in jih je čakal pri mostu, sta vzela reševalno vrv in se z vozilom odpeljala vse do kraja Voke v 
neposredni bližini železniškega mostu čez reko Savo, kjer je bil tudi edini možni dostop do reke. Tam 
sta v reki ponovno opazila plavajočo ponesrečenko. Policist Aspinall je vzel konec reševalne vrvi, 
zabredel v brzice reke Save in ujel ponesrečenko, policist Bertoncelj pa je nato oba s skrajnimi močmi 
povlekel iz vode. Ker oseba ni kazala znakov življenja, sta takoj začela izvajati oživljanje. To sta počela 
do prihoda policistov in gasilcev, ki so nato nadaljevali temeljne postopke oživljanja z uporabo 
defibratorja. Ker sta se s svojim nesebičnim in pogumnim ravnanjem ter odločenostjo pomagati tudi 
sama izpostavila nevarnosti, prejmeta medalji policije za požrtvovalnost. 
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Ko so bili policist Policijske postaje Moste Miha Vovko, pomočnik komandirja Policijske postaje Moste 
Rok Podjed in samostojni policijski inšpektor iz Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi 
Ljubljana Borut Božič (poleg drugih policistov) 16. junija letos obveščeni, da je zagorelo v desetem 



nadstropju stanovanjske stolpnice v Ljubljani, so se ne glede na to, da so bili sicer napoteni na 
opravljanje drugih nalog, odpeljali na kraj dogodka. Tam so ugotovili, da gre za večji požar v zgornjih 
nadstropjih stolpnice – skozi okna se je namreč že valil gost dim. Neposredno pred Vovkom, Božičem 
in Podjedom sta na kraj prišla tudi policista v patrulji. Dogovorili so se, da policista v patrulji zagotovita 
evakuacijo stanovalcev iz nižjih nadstropij, Vovko, Podjed in Božič pa so skupaj z gasilci po stopnišču 
stekli do višjih nadstropij. Ker je bila gostota dima z vsakim naslednjim nadstropjem večja, so 
evakuacijo iz desetega nadstropja izvajali gasilci, evakuacijo iz sedmega, osmega in devetega 
nadstropja pa Vovko, Podjed in Božič. Vsi so z glasnim pozivanjem, zvonjenjem in trkanjem po vratih 
stanovalce obveščali o nujnosti zapustitve objekta, hkrati pa vse, pri katerih je bilo to potrebno, 
pospremili dve ali tri nadstropja nižje, od koder so se potem lahko sami, po stopnišču ali požarnih 
stopnicah, varno umaknili iz objekta. Čeprav so bili izpostavljeni veliki količini ogljikovega monoksida, 
so delo nadaljevali, dokler niso bili na varnem vsi stanovalci. Evakuiranih je bilo več oseb, dva 
stanovalca pa sta zaradi vdihovanja dima potrebovala zdravniško pomoč. Po evakuaciji so bili tudi 
Vovko, Podjed in Božič zaradi vdihovanja dima oskrbljeni z maskami za predihavanje s kisikom, niso pa 
potrebovali nadaljnje zdravstvene oskrbe. Z opisanim izjemno požrtvovalnim ravnanjem so Miha 
Vovko, Rok Podjed in Borut Božič preprečili, da bi požar stanovalce še bolj ogrozil, zato jim podeljujemo 
medalje policije za požrtvovalnost.  
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30. julija popoldne so občani obvestili Operativnokomunikacijski center Policijske uprave Ljubljana, da 
je neznani mlajši moški v bližini doma starejših občanov v Ribnici oropal žensko. Ta je obležala na tleh, 
storilec pa je pobegnil. Občan Marko Maležič, ki se je takrat naključno peljal mimo s kolesom, je dejanje 
opazil. Odločil se je slediti osumljencu in po 200 metrih ga je ujel. Skočil je s kolesa in osumljenca pozval, 
naj se ustavi in vrne, kar je ukradel. Ta se je res ustavil, vendar je takrat s tal pobral meter dolgo leseno 
palico in z njo udaril Maležiča, nato pa stekel stran. Maležiča močan udarec ni ustavil – stekel je za 
njim, ga dohitel in zadržal, dokler ga s sredstvi za vezanje in vklepanje niso dokončno obvladali policisti 
s Policijske postaje Ribnica. Oškodovanka je bila zaradi padca odpeljana v Zdravstveni dom Ribnica in 
tam je bilo ugotovljeno, da drugih poškodb razen udarca ni utrpela. Pomoč je zaradi bolečin od udarca 
poiskal tudi občan. Marko Maležič se je brez oklevanja odločno zapeljal za osumljencem in ga s svojo 
vztrajnostjo in požrtvovalnostjo kljub močnemu udarcu ujel in zadržal do prihoda policistov. V svojem 
namenu, in sicer prijeti osumljenca, je vztrajal ne glede na to, da bi ga ta lahko huje telesno poškodoval. 
Tega se je Maležič nedvomno zavedal. Zaradi svoje odločenosti, da prime storilca kaznivega dejanja 
drzne tatvine, občan Marko Maležič prejme medaljo policije za požrtvovalnost.  
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12. avgusta 2019 pozno popoldne je občan Dragan Glišić slišal obupano mater, kako kliče na pomoč, 
ker je njen dvoletni otrok padel v deročo Savo. Ko je stopil bližje k rečni strugi, je v vodi opazil 
utapljajočega se otroka. Skočil je v vodo in zaplaval proti mestu, za katero je presodil, da bi ga lahko 
tam prestregel. Klice na pomoč je slišal tudi občan Jože Vidmar, ki je takrat pripravljal kajakaško progo. 
V vodi je videl Glišića in otroka. Presodil je, da bo Glišić sam izredno težko splaval iz brzic in rešil otroka. 
Skočil je v vodo, zaplaval proti sredini sotočja in ujel otroka. Zaradi močnega toka je nato le s težavo 
plaval nazaj proti bregu, vendar je takrat do njega priplaval tudi Glišić. Skupaj sta onemoglega dečka 
izvlekla iz vode in po strmem skalnem nabrežju odnesla na kopno. Dvoletnik je bil izredno izmučen in 
posledično odpeljan v Urgentni klinični center Ljubljana na enodnevno opazovanje. Zaradi skorajšnje 
utopitve ne bo imel nobenih posledic. Dragan Glišić in Jože Vidmar sta ne glede na težavne razmere 
(na tem delu reke je namreč rečni tok zelo močan, v strugi pa so večje skale in se ustvarjajo vrtinci) 



hitro in požrtvovalno rešila otrokovo življenje, za kar se jima podeljuje medalja policije za 
požrtvovalnost.  
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24. avgusta 2019 zvečer je oškodovanec obvestil Operativnokomunikacijski center Policijske uprave 
Ljubljana, da je bil v okolici Ljubljane napaden in da se je storilec z njegovim avtodomom odpeljal v 
smeri proti Ljubljani. Oškodovanec je po dejanju stekel do tovornega vozila in občana Tomaža Trčka. 
Ta je takoj obvestil znanca Dušana Mačka, ki je bil ravno takrat s svojim vozilom na isti relaciji proti 
Ljubljani. Trček se je nato tudi sam s svojim tovornim vozilom zapeljal proti Ljubljani. Približno 
kilometer pred Ljubljano je Maček dejansko dohitel ukradeni avtodom. Osumljenec je vozil izredno 
nevarno, saj je vijugal po vozišču od levega roba proti desnemu in med drugim zapeljal celo na pločnik. 
Maček ga je poskusil zaustaviti tako, da ga je prehitel in nato postopoma zaviral do hitrosti približno 
30 km/h. Osumljenec se za to ni zmenil, temveč je s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del njegovega 
vozila. Maček je nato hitrost še nekoliko zmanjšal, takrat pa ju je dohitel tudi Trček. Skupaj jima je 
uspelo vozilo spraviti v takšen položaj, da je osumljenec moral ustaviti, pred tem pa je trčil še v vozilo 
Trčka. Takrat so na kraj prispeli tudi policisti, ki so osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. Občana 
Tomaž Trček in Dušan Maček sta ne glede na posledice in škodo storila vse, da je bila vožnja osumljencu 
preprečena, kar je bilo pomembno ne samo zaradi njegovega prijetja in vrnitve vozila oškodovancu, 
temveč tudi zato, ker je bilo glede na osumljenčevo nezanesljivo vijugasto vožnjo možno predvidevati, 
da bi lahko povzročil hujšo prometno nesrečo. Pri svojem požrtvovalnem dejanju nista oklevala, zato 
upravičeno zaslužita medalji policije za požrtvovalnost.  

 

14 

Ko sta policista Postaje pomorske policije iz Kopra Marko Jakac in Marko Kočar 14. septembra 2019 
opravljala nočno patruljno službo s plovilom na morju, sta bila malo po 23. uri poslana v pomoč 
reševalcem in gasilcem na območju pod piransko cerkvijo sv. Jurija, saj je tam neznana ženska padla z 
zidu. Ob prihodu na kraj dogodka je policist Marko Jakac, ki je upravljal plovilo, ugotovil, da bo pristanek 
ob obali s čolnom nemogoč, saj bi zaradi vetra, nizke vode in skal pod gladino s čolnom lahko nasedel 
ali trčil ob čeri. Ker je bilo zdravstveno stanje poškodovanke nejasno, zdravstvenega osebja pa še ni 
bilo na kraju, sta se policista odločila, da kljub pretečim nevarnostim poskušata pristati kar se da blizu 
poškodovanke. Policist Marko Kočar se je zato povzpel na premec plovila, z mornarskim kavljem 
določal globino morja in usmerjal plovilo čim bližje obali. Ko sta se v vzvalovanem in razburkanem 
morju prebila v bližino ponesrečenke, je policist Kočar skočil v vodo in se prebil do ponesrečenke. 
Policist Jakac je ostal na plovilu in ga zaradi svojega znanja in bogatih izkušenj kljub valovom in vetru 
ter neprestani nevarnosti trčenja v podvodne čeri zadrževal na mestu samo z močjo motorjev. Ko je na 
kraj prišel reševalec, se je zaradi razsvetljenosti območja, za katero je prav tako poskrbel policist Jakac, 
varno spustil do ponesrečenke in jo oskrbel. Poškodovane zaradi razburkanosti morja, teme in skal v 
morju ni bilo mogoče varno prenesti do reševalnega vozila na kopnem, zato je bila možna le pot po 
morju do Pirana. Ker na kraju ni bilo ustreznih nosil, sta policista s patruljnim čolnom odplula do 
reševalnega vozila, prevzela nosila in se nato kljub nevarnosti ponovno vrnila na kraj nesreče. Policist 
Marko Kočar je ponovno skočil v vodo in  skupaj z gasilcem in reševalcem ponesrečenko prenesel do 
patruljnega plovila, medtem ko je policist Marko Jakac nenehno manevriral s plovilom in ga vzdrževal 



pravokotno na obalo. Poškodovano so nato prepeljali do pomola v Piranu, kjer so jo reševalci z 
reševalnim vozilom prevzeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Policista Marko Jakac in Marko Kočar 
sta k reševanju poškodovane pristopila z veliko požrtvovalnostjo, odgovornostjo in samoiniciativnostjo, 
zato jima podeljujemo medalji policije za požrtvovalnost. 
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Proti večeru 14. septembra 2019 sta policista PP Slovenj Gradec Sebastjan Lorber in Željko Nikačević 
zaradi prehitre vožnje v  Mislinji ustavila osebno vozilo. Hitro in razumno sta ocenila situacijo ter 
ugotovila, da voznik in njegova žena, ki je rojevala, njeno stanje pa se je drastično slabšalo, potrebujeta 
njuno pomoč. Brez oklevanja vozilo  pospremila do bolnišnice v Slovenj Gradcu. Med potjo sta policista 
poklicala že v bolnišnico in najavila njihov prihod. Ko so prispeli, ji je tako že čakala ekipa, ki je prevzela 
voznikovo partnerko. Potreben je bil urgentni carski rez, saj je otrok že izgubljal pulz. Policista sta s 
svojo preudarnostjo, profesionalnostjo predvsem pa  s čutom za pomoč sočloveku, s svojim dejanjem 
pripomogla k temu, da so rešili otroku življenje, mi ja jima podeljujemo medalji policije za 
požrtvovalnost.  
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Pomočnica komandirja Policijske postaje Litija Klavdija Mlakar, ki začasno opravlja naloge na Postaji 
prometne policije Ljubljana, se je 24. septembra 2019 zjutraj s službenim vozilom policije peljala v 
Trbovlje. Na relaciji med Kisovcem in Zagorjem je opazila, da se skozi kletna okna večstanovanjskega 
objekta ob cesti vali gost dim. Takoj je posumila, da najverjetneje gre za požar. Vozilo je v prvem križišču 
obrnila in se vrnila do objekta. Kljub gostemu dimu je stekla v objekt, pri tem pa si je čez usta in nos 
nadela mokro krpo. Zaradi gostega dima je bila vidljivost skoraj nična, zato ji je le s tipanjem uspelo 
priti do stanovanj v prvem nadstropju. S trkanjem in pozivanjem je stanovalce opozarjala na nevarnost, 
tri pa tudi uspešno evakuirala iz stavbe. V tem času so na kraj prispeli gasilci in nadaljevali evakuacijo. 
Na dvorišču je do policistke pristopil gasilec in jo obvestil, da z razpoložljivimi vozili in pripeljano količino 
vode požara ne bodo mogli pogasiti. Policistka ga je takoj z uporabo sirene in modrih luči odpeljala po 
dodatno gasilsko vozilo v Prostovoljno gasilsko društvo Loke. Ko se je vrnila, je zaradi nevarnosti 
eksplozije plinskih jeklenk stanovalce in mimoidoče umaknila na varno oddaljenost. Med evakuiranimi 
stanovalci je preverila, ali kdo potrebuje zdravniško pomoč. Ker ta ni bila potrebna, se je sama odpeljala 
po pomoč v Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, do koder je bila zaradi suma zastrupitve z ogljikovim 
monoksidom odpeljana v urgentni blok Splošne bolnišnice Trbovlje. Po preiskavah krvi in pljuč, infuziji, 
ki je bila potrebna zaradi dehidracije, in terapiji s kisikovo masko je bila odpuščena iz bolnišnice. 
Pomočnica komandirja Klavdija Mlakar je brez oklevanja pristopila k reševanju ter požrtvovalno in 
odločno še pred prihodom gasilcev uspešno evakuirala stanovalce prvega nadstropja, evakuacijo iz 
drugega nadstropja pa ji je preprečilo le dejstvo, da se je tudi sama zastrupila z ogljikovim monoksidom 
in da so takrat na kraj že prišli gasilci. Zaradi njenega hitrega in učinkovitega ravnanja nihče izmed 
stanovalcev v požaru ni bil poškodovan. Policistki zaradi njenega požrtvovalnega ravnanja podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost.  
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26. septembra letos je bila policija obveščena, da gori spodnji del stanovanjske hiše v Ljubljani, v kateri 
je še vedno bila oškodovanka. Policist Policijske postaje Ljubljana Moste Marko Mejak je na kraju 
požara skupaj s sodelavko in sodelavcem v patrulji stekel v hišo, po kateri se je valil gost dim. Ko so se 



po stopnišču povzpeli v višje nadstropje, so našli oškodovanko, ki je takrat onemogla obstala na 
stopnicah. Ko so jo odnesli na varno, je vidno v šoku začela vpiti, da v hiši v zgornjem nadstropju spi 
njen vnuk. Glede na informacijo so policisti ponovno vstopili v hišo, vendar so se zaradi gostega dima 
takoj vrnili na dvorišče. Policist Marko Mejak je nato sodelavcu naročil, naj mu iz službenega vozila 
prinese svetilko Maglite, od ene izmed naključno prisotnih občank pa je dobil ruto. Ruto je namočil z 
vodo in si jo potisnil čez nos in usta ter se z ročno svetilko napotil nazaj v gorečo hišo. Po stopnicah se 
je povzpel v zgornje nadstropje, kjer je gorelo in kjer naj bi po besedah oškodovanke spal vnuk. 
Pregledal je vse prostore v tem nadstropju, vendar osebe ni našel, zato je zapustil hišo in o tem obvestil 
oškodovanko. Ta se pred tem zaradi zmedenosti ob šoku ni spomnila, da vnuka ni doma. Policist Marko 
Mejak na kraju ni okleval, temveč je s pomočjo sodelavcev naglo krenil v pregled goreče hiše, iz katere 
so rešili stanovalko. Ne glede na to, da se je požar naglo širil in da so bile razmere za ponoven vstop v 
hišo izredno težke, se je po informaciji, da je v hiši še nekdo, brez obotavljanja požrtvovalno vrnil v hišo 
in jo kljub gostemu dimu pregledal. Če bi v njej dejansko našel osebo, bi jo zanesljivo rešil zadušitve, 
zato si upravičeno zasluži medaljo policije za požrtvovalnost.  

 
Medalje za hrabrost 

 

18 

4. aprila 2019 zvečer so bili policisti obveščeni o ugrabitvi avtobusa mestnega potniškega prometa. 
Operativnokomunikacijski center Policijske uprave Ljubljana je obvestilo takoj posredoval policijskim 
patruljam na terenu. Poziv sta sprejela tudi policista Postaje prometne policije Ljubljana Tomaž Horvat 
in Petra Tkalec. Ker sta bila policista ob sprejemu obvestila v križišču Barjanske ceste in uvoza na južno 
ljubljansko obvoznico, sta bila takoj pozorna na avtobus, ki je pripeljal mimo njiju. Zapeljala sta za njim 
proti semaforiziranemu križišču. Voznik avtobusa na znak rdeče luči ni ustavil, temveč je z nezmanjšano 
hitrostjo nadaljeval vožnjo. Ker je bilo očitno, da gre za avtobus, na katerega se je nanašala napotitev, 
je policist Horvat naglo zapeljal za njim, ga prehitel in začel zaustavljati tako, da je postopoma 
zmanjševal hitrost. Temu je sledil tudi voznik avtobusa. Policista sta o dogajanju sproti obveščala 
operativnokomunikacijski center. Ko se je vozilo ustavilo, sta stekla do avtobusa. Voznik je odprl vrata, 
tako da je lahko policist Horvat vstopil pri sprednjih, Tkalčeva pa pri zadnjih vratih. Ker so bili v tem 
času na vozilu tudi potniki, osumljenec pa je bil agresiven in nepredvidljiv, sta se policista odločila, da 
vozilo zapustita in poskušata osebo prijeti zunaj. Z uporabo prisilnih sredstev (sredstev za vezanje in 
vklepanje, telesne sile, strokovnega prijema in plinskega razpršilca) sta osumljenca, ki se je upiral, zunaj 
avtobusa vendarle obvladala. Žal je osumljenec malo pozneje kljub pomoči in oživljanju policistov in 
zdravniške ekipe Urgentnega kliničnega centra Ljubljana na kraju umrl. Glede uporabe prisilnih 
sredstev je za to pristojna komisija ugotovila, da so bila uporabljena strokovno, zakonito in učinkovito, 
smrt moškega pa ni bila povezana z njihovo uporabo, saj je nastopila kot posledica odpovedi srca. 
Policist Tomaž Horvat in policistka Petra Tkalec sta nenavadno vožnjo avtobusa mestnega prometa 
takoj povezala s prejetim obvestilom, se hitro odzvala in zaustavila avtobus. Tudi nadaljnji postopek 
sta izvedla tako, da potniki avtobusa niso bili ogroženi, saj sta s taktično zrelim ravnanjem osumljencu 
omogočila, da je zapustil avtobus, in ga zunaj obvladala brez nevarnosti za druge vpletene. V nevarni 
situaciji sta nedvomno preprečila morebitne hujše posledice, pri tem pa izpostavila nevarnosti tudi 
svoji življenji, zato se jima podeljujeta medalji policije za hrabrost.  
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15. septembra letos je Operativnokomunikacijski center Policijske uprave Ljubljana napotil policista 
Policijske postaje Medvode Ivana Jana in Gregorja Mežo na interventni dogodek, v katerega so bile 
vpletene tri mladoletne osebe. Potem ko so vsi trije splezali na streho stavbe, je mladoletnica grozila, 
da bo skočila, mladoletnika pa sta jo kljub pozivom policistov, naj vsi zapustijo streho, spodbujala, naj 
spleza še višje. Policist Ivan Jan se je zato odločil, da najprej z betonske plošče na strehi spravi na varno 
dve osebi. Ker so v tem času na kraj prišli gasilci prostovoljnega gasilskega društva, je policist Ivan Jan 
po gasilski lestvi splezal na betonsko ploščo in mladoletnika s pogovorom pripravil do tega, da sta 
zapustila streho. Tretja oseba se je takrat zatekla še višje, na najvišji del strehe, ki je visok okoli 15 
metrov, in stopila k robu. Ivan Jan je presodil, da obstaja resna nevarnost, da bo oseba skočila, zato se 
je kljub veliki nevarnosti za svoje življenje povzpel po strmi strehi in se ji približal, da z njo vzpostavi 
stik. Med pogovorom je pridobil njeno zaupanje in jo prepričal, da se je z nevarnega dela strehe 
umaknila na varnejši del, še vedno višine deset metrov. Tam je policist Ivan Jan z njo nadaljeval pogovor 
in jo uspešno prepričal, da skupaj zapustita streho in pogovor nadaljujeta na tleh. Na kraju je bila nato 
predana ekipi nujne medicinske pomoči, ki je medtem že prispela. Policist Ivan Jan je s pogumnim in 
požrtvovalnim dejanjem ter profesionalnim in taktnim pristopom nedvomno obvaroval življenje 
mladoletnikov, pri tem pa nevarnosti izpostavil tudi sebe. Za njegovo dejanje mu podeljujemo medaljo 
policije za hrabrost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


