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SEZNAM PREJEMNIKOV NA PODELITVI 13. APRILA 2022 

 

Medalje policije za hrabrost se podeljujejo policistom, drugim delavcem policije in drugim fizičnim 
osebam za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju 
varnostnih nalog, ob katerih so bila nevarnosti izpostavljena njihova življenje. 

Medalje za hrabrost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Dorijan Andrejašič, PP VSP Koper, PU Koper 
2. Danijel Bencak, EVSP Murska Sobota, PU Murska Sobota 
3. Klemen Bračko, PP Ljubljana Center, PU Ljubljana 
4. Benjamin Franca, PP Piran, PU Koper 
5. Damir Hojnik, PP Žalec, PU Celje 
6. Tomaž Horvat, PPP Ljubljana, PU Ljubljana 
7. Tomi Kilar, PP Ljubljana Center, PU Ljubljana 
8. Tina More, občanka (območje PU Ljubljana) 
9. Matic Obretan, PP Domžale, PU Ljubljana 
10. Kristjan Pintarič, PP Gornja Radgona, PU Murska Sobota 
11. Mauricio Prelac, PP Buje, PU Istra, Republika Hrvaška  
12. Teo Rošer, PP Žalec, PU Celje 
13. Jonatan Strojan, občan (območje PU Koper) 
14. Petra Tkalec, PPP Ljubljana, PU Ljubljana 

 

Medalje policije za požrtvovalnost se podeljujejo policistom, drugim zaposlenim v policiji in drugim 
fizičnim osebam za požrtvovalnost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog. 

Medalje za požrtvovalnost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Miha Berce, PP Kranj, PU Kranj 
2. Mihael Bezjak, PP Postojna, PU Koper 
3. Matjaž Božič, PP Metlika, PU Novo mesto 
4. Mark Bratina, kandidat za policista, študent 1. letnika Višje policijske šole PA  
5. Janez Brne, PP Cerknica, PU Ljubljana 
6. Simon Bizjan, Center za varovanje in zaščito GPU 
7. Kawsu Ceesay, občan (območje PU Ljubljana) 
8. Jasna Gačnik Ceesay, občanka (območje PU Ljubljana) 
9. Emil Cenkar, PP Ljubljana Moste, PU Ljubljana 
10. Boštjan Čerenjak, Center za varovanje in zaščito GPU 
11. Urh Černivšek, PP Cerknica, PU Ljubljana 
12. Milan Dajč, EVSP Murska Sobota, PU Murska Sobota 
13. Luca Di Mucci, občan (območje PU Ljubljana) 
14. Nataša Friškič, PP Lendava, PU Murska Sobota 
15. Timon Gavranič, občan (območje PU Ljubljana) 
16. Dušan Geržina, PP VSP Koper, PU Koper 
17. Damjan Gjergjek, PP Murska Sobota, PU Murska Sobota 
18. Sergej Grželj, občan (območje PU Koper) 
19. Robert Hajšek, PP VSP Koper, PU Koper 
20. Sašo Hovnik, PP Ravne na Koroškem, PU Celje 
21. Bogdan Hribernik, PP Cerknica, PU Ljubljana 
22. Špela Jelenc, PP Ljubljana Moste, PU Ljubljana 
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23. Matej Jerman, PP Šentjernej, PU Novo mesto 
24. Sandi Kalabić, PP Kranj, PU Kranj 
25. Dejan Kardoš, PP Lendava, PU Murska Sobota 
26. Leopold Knehtl, PP Ljubljana Moste, PU Ljubljana 
27. Damjan Krejač, PP Ljubljana Moste, PU Ljubljana  
28. Robert Lesjak, PPP Maribor, PU Maribor 
29. Klemen Lešnjak, PP Kočevje, PU Ljubljana 
30. Franci Majde, PP Kočevje, PU Ljubljana 
31. Vladimir Matić, občan (območje PU Ljubljana) 
32. Magdalena Matijević, občanka, državljanka Republike Hrvaške 
33. Ivan Damjan Mašič, občan (območje PU Kranj) 
34. Gorazd Medved, PP Zagorje ob Savi, PU Ljubljana  
35. Aleš Mlakar, občan (območje PU Maribor) 
36. Aleš Mohorčič, PP Kočevje, PU Ljubljana  
37. Kristijan Možina, občan (območje PU Novo mesto) 
38. Irena Novak, PP Kočevje, PU Ljubljana  
39. Matic Obretan, PP Domžale, PU Ljubljana 
40. Miran Pintar, PP VSP Ljubljana, PU Ljubljana 
41. Jürgen Racman, PP Sevnica, PU Novo mesto 
42. Igor Rat, PPP Ljubljana, PU Ljubljana 
43. Martina Rožman, občanka (območje PU Novo mesto) 
44. Petra Servatzy, SEAP Ljubljana, UAP GPU 
45. Slavko Sever, PP Lendava, PU Murska Sobota 
46. Branko Simeunović, občan (območje PU Ljubljana) 
47. Božo Sitar, občan (območje PU Celje)  
48. Darko Sladič, občan (območje PU Novo mesto) 
49. Andraž Suhadolec, PP Ljubljana Moste, PU Ljubljana 
50. Boštjan Šega, SEAP Ljubljana, Uprava avtocestne policije GPU 
51. Tilen Šintler, PP Zagorje ob Savi, PU Ljubljana 
52. Milko Šprinzar, PPP Ljubljana, PU Ljubljana 
53. Deni Šuligoj, PP Kočevje, PU Ljubljana 
54. Albert Tadič, PP Kočevje, PU Ljubljana 
55. Romana Tomić, PP Kočevje, PU Ljubljana 
56. Boštjan Toplak, PP, Velenje, PU Celje 
57. Urban Troha, PP Postojna, PU Koper 
58. Branka Trontelj, občanka (območje PU Ljubljana) 
59. Marjan Turk, PP Kočevje, PU Ljubljana  
60. Marko Turšič, PP Sevnica, PU Novo mesto 
61. Valerija Verhovnik, PP Novo mesto, PU Novo mesto 
62. David Vidmar, PP Novo mesto, PU Novo mesto 
63. Gorazd Vouk, PPP Maribor, PU Maribor 
64. Romana Vouri, PP Murska Sobota, PU Murska Sobota 
65. Andreja Vovk, PP Krško, PU Novo mesto 
66. Simona Zadravec, PP Lendava, PU Murska Sobota 
67. Jožef Zavec, občan (območje PU Maribor) 
68. Simon Zupančič, PP Kočevje, PU Ljubljana 
69. Manuela Žučko, občanka (območje PU Novo mesto) 
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KRAJŠI OPISI POŽRTVOVALNIH IN HRABRIH DEJANJ  

Medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost prejmejo (po kronološkem vrstnem redu od 
najnovejšega do najstarejšega dogodka):  

 Kristijan Možina in Darko Sladič (občana z območja PU Novo mesto), ker sta 20. marca 2022 ob 
močni eksploziji stekla v hišo soseda, ki je skušal storiti samomor, ga rešila iz hiše in pogasila požar; 
 

 policista Klemen Bračko in Tomi Kilar (PP Ljubljana Center) ter Tomaž Horvat in Petra Tkalec 
(PPP Ljubljana), ker so 7. februarja 2022 rešili življenje alkoholiziranemu moškemu, ki je skočil v 
reko; 
 

 policista Gorazd Medved  in Tilen Šintler (PP Zagorje ob Savi), ker sta 4. februarja 2022 moškemu, 
ki je želel storiti samomor, uspela zaustaviti krvavitev, s čimer sta mu rešila življenje; 
 

 policist Urban Troha (PP Postojna), ker je 1. januarja 2022 brez pomisleka stekel v gorečo hišo, da 
bi iz nje rešil otroka, in ker je nato nesebično pomagal pri gašenju. Na srečo v hiši ni bilo nikogar, 
ogenj pa je skupaj s sodelavcem in občani gasil vse do prihoda gasilcev; 

 

 Aleš Mlakar (občan z območja PU Maribor), ker je 24. decembra 2021 mladoletniku preprečil skok 
z nadvoza na avtocesto, medtem poklical policijo in ga pomirjal vse do prihoda policistov; 
 

 policist Benjamin Franca (PP Piran), Jonatan Strojan (občan z območja PU Koper) in hrvaški 
policist Mauricio Prelac (PP Buje), ker so se 9. decembra 2021 hrabro izpostavili nevarnosti za 
svoje življenje in iz deroče reke s skupnimi močmi rešili žensko, ki je želela s svojimi otroci ilegalno 
vstopiti v Slovenijo; ter policista Dušan Geržina in Robert Hajšek (PP VSP Koper), ker sta jima pri 
tem požrtvovalno pomagala, Geržina pa je še isti dan koordiniral tudi iskalno akcijo 10-letne deklice; 

 
 Tina More (občanka z območja PU Kranj), ker je 13. novembra 2021 s prisebnim in hrabrim 

dejanjem preprečila rop prodajalne z urami, kjer je zaposlena, in sicer je vstopil zamaskiran moški, 
zahteval, da mu odpre vitrino, in ji zagrozil z nožem; ko mu je ta padel na tla, ga je pogumno pobrala, 
stekla iz trgovine in poklicala na pomoč, storilca pa sta do prihoda policistov uspešno zadržala 
neznana občana; 

 

 Jožef Zavec (občan z območja PU Maribor), ker se je 10. novembra 2021 samoiniciativno pridružil 
dvodnevni iskalni akciji starejše pogrešane osebe, katere zdravje in življenje je bilo ogroženo, in 
osebo našel; 

 
 policista Robert Lesjak in Gorazd Vouk (PPP Maribor), ker sta se 28. novembra 2021 

samoiniciativno odzvala na obvestilo OKC, da želi moški skočiti z mostu, kar sta mu s taktičnim in 
hitrim pristopom uspela preprečiti; 
 

 policist Simon Bizjan (CVZ GPU), ker je 21. novembra 2021 v svojem prostem času sodeloval pri 
iskanju pogrešanega otroka na območju občine Preddvor, zbiral obvestila, zavzeto iskal, 
pogrešanega našel in nepoškodovanega predal njegovi materi; 

 
 policista Damjan Gjergjek in Romana Vouri (PP Murska Sobota), ker sta se 16. novembra 2021 

odzvala na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je želela z 
obešanjem vzeti življenje; 
 

 Magdalena Matijević (občanka Zagreba) in Branko Simeunović (občan z območja PU Ljubljana), 
ker sta 11. novembra 2021 med vožnjo po gorenjski avtocesti na odstavnem pasu opazila ustavljeno 
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vozilo, na nezavarovanem delu viadukta pa žensko, ki je želela skočiti v globino. S svojo zbranostjo, 
ustrezno komunikacijo in veliko mero čuta do sočloveka sta ji to preprečila in ji s tem rešila življenje; 
 

 policista Sašo Hovnik (PP ravne na Koroškem) in Matic Obretan (PP Domžale), ker sta 1. 
novembra 2021 preprečila samomor osebi z zdravstvenimi težavami, ki je želela skočiti z 
večstanovanjske zgradbe;  

 
 policista Valerija Verhovnik in David Vidmar (PP Novo mesto), ker sta bila 21. oktobra 2021 

napotena v gostinski lokal, kjer se je izkazalo, da je izbruhnil požar, ki sta ga do prihoda gasilcev 
skoraj v celoti uspela sama pogasiti; 

 

 Branka Trontelj (občanka z območja PU Ljubljana), ker je 19. oktobra 2021 s svojim strokovnim 
znanjem medicinske sestre in veliko mero srčnosti uspela preprečiti, da bi v prometni nesreči 
povoženi pešec z odprtim zlomom obeh nog, sicer hemofilik, izkrvavel; 

 
 policist Matjaž Božič (PP Metlika), ker je med intervencijo 13. oktobra 2021, kamor je bil napoten 

zaradi groženj lastnici hiše, v eni od sob pravočasno opazil požar in ga začel gasiti, s čimer je 
preprečil nastanek večje materialne škode; 

 

 policist Boštjan Čerenjak (CVZ GPU), ker se je 22. septembra 2021 v svojem prostem času hitro 
odzval in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešil življenje moškemu, ki se je 
zgrudil med  delom na vrtu.  

 
 policista Damir Hojnik in Teo Rošer (PP Žalec), ker sta 20. septembra 2021 skupaj s sodelavci 

zapirala ceste in opozarjala občane na nevarnost zaradi podivjanega bika, ki se je po naselju 
sprehajal brez nadzora in ogrožal prebivalce. Da bi preprečila najhujše, sta bila prisiljena bika 
ustreliti, pri čemer pa sta nevarnosti izpostavila tudi sebe; 
 

 policist Dorijan Andrejašič (PP VSP Koper), ker je 4. septembra 2021 v okolici Divače nevarnosti 
izpostavil svoje življenje in rešil moškega pred skokom s previsne stene v 40-metrsko brezno; 
 

 policisti Nataša Friškič, Dejan Kardoš, Slavko Sever in Simona Zadravec (PP Lendava), ker so 
se 26. avgusta 2021 na kraju prometne nesreče skozi gost dim približali gorečemu vozilu, ob 
katerem je v rečni strugi ležal poškodovan voznik, in ga s skupnimi močmi rešili; 

 
 policista Petra Servatzy in Boštjan Šega (SEAP Ljubljana), ker sta 22. avgusta 2021 v gostem 

prometu na avtocesti vozniku in njegovi visokonoseči sopotnici, pri kateri se je že začel porod, nudila 
nujno spremstvo do porodnišnice, zaradi njunega hitrega posredovanja je porod v bolnišnici nato 
potekal brez zapletov; 

 
 policist Matej Jerman (PP Šentjernej), ker je 6. avgusta 2021, v svojem prostem času, med 

dopustovanjem na Hrvaškem, z reanimacijo rešil življenje slovenskemu državljanu, ki so ga 
mimoidoči rešili iz morja; 

 
 policist Mihael Bezjak (PP Postojna) in kandidat za policista Mark Bratina (VPŠ PA), ker sta 31. 

julija 2021 pomagala ekipi nujne medicinske pomoči ZD Postojna pri izmeničnem oživljanju 
poškodovane osebe. Moški je preživel prav zaradi strokovno izvedenih postopkov oživljanja, pri 
katerih sta sodelovala tudi policista;  

 
 policist Kristjan Pintarič (PP Gornja Radgona), ker je 11. julija 2021 v prostem času iz reke 

požrtvovalno rešil žensko, ki je želela storiti samomor; 
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 policist kriminalist Boštjan Toplak (PP Velenje), ker je 25. junija 2021 po zaslugi dobrega 
opazovanja okolice zaznal opotekajočega se moškega, ki je zavil v gozd, in se mu odločil pomagati; 
na ta način je sladkornemu bolniku, ki bi sicer padel v komo, rešil življenje, obenem pa je bil to tudi 
pogrešani, ki so ga začeli iskati dan prej;  

 
 Sergej Grželj (občan z območja PU Koper), ker je 22. junija 2021 z dvigalom svojega tovornega 

vozila pomagal omogočiti dostop do udeleženca prometne nesreče, ujetega pod prevrnjenim 
traktorjem; 

 
 policist Matic Obretan (PP Domžale), ker je 17. junija 2021 hrabro vstopil v goreč objekt in zavzeto 

iskal osebo, ki naj bi se nahajala v notranjosti; ob tem je objekt gasil najprej sam, ob prihodu gasilcev 
pa jim pomagal pri gašenju z napeljevanjem cevi; 

 
 policista Miha Berce in Sandi Kalabić (PP Kranj), ker sta 6. junija 2021 s hitrim in strokovnim 

pristopom, ne oziraje se na tveganje, rešila žensko pred skokom z mostu; 
 

 policista Jürgen Racman in Marko Turšič (PP Sevnica), ker sta 6. junija 2021 s strokovnim 
zbiranjem obvestil na kraju prometne nesreče, hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo rešila 
starejšo žensko iz prevrnjenega vozila; 

 
 policisti Igor Rat, Petra Servatzy in Milko Šprinzar (PPP Ljubljana), ker so 6. junija 2021 mlajšemu 

moškemu preprečili skok z nadvoza na ljubljansko obvoznico in mu tako rešili življenje; 
 

 policist Danijel Bencak (EVSP Murska Sobota, PU Murska Sobota), ker je 6. julija 2021 skupaj s 
sodelavci v deroči reki našel pogrešano osebo, brez pomisleka skočil v vodo, jo izvlekel na breg in 
jo do prihoda reševalcev in gasilcev ohranjal pri zavesti; 

 
 Vladimir Matić (občan z območja PU Ljubljana), ker je 31. maja 2021 med rekreacijo slišal klice na 

pomoč, se jim brez pomisleka odzval in iz reke rešil neplavalko;  
 

 Ivan Damjan Mašič (občan z območja PU Kranj), ker je 24. maja 2021 med obhodom šolskih 
garderob zasačil neznanega storilca pri brskanju po dijaških torbah ter ga kljub njegovemu 
nasilnemu upiranju uspel zadržati do prihoda policije; 
 

 Božo Sitar (občan z območja PU Celje), ker je 17. maja 2021 brez pomisleka stekel v goreče 
sosednje stanovanje, iz katerega je rešil opečenega mlajšega fanta, ter pogasil požar v kuhinji in s 
tem preprečil nastanek še večje premoženjske škode; 

 

 Luca Di Mucci (občan z območja PU Ljubljana), ker je 5. maja 2021 pokazal veliko mero človečnosti 
in brez zadržkov nudil pomoč v prometni nesreči poškodovanemu pešcu ter ga z oživljanjem ohranil 
pri življenju; 

 

 policist Milan Dajč (EVSP PU Murska Sobota), ker je 28. aprila 2021 s službenim psom vztrajal pri 
iskanju na težko prehodnem terenu, še pravočasno našel pogrešanega moškega in mu preprečil, 
da bi izkrvavel zaradi samopoškodb; 
 

 policisti Klemen Lešnjak, Aleš Mohorčič, Albert Tadič, Marjan Turk, Deni Šuligoj in Simon 
Zupančič (PP Kočevje) ter Timon Gavranič (občan z območja PU Ljubljana), ker so 16. aprila 2021 
kljub izjemno zahtevnim razmeram zaradi izbruha požara v pritličnem stanovanju uspešno evakuirali 
vse prebivalce stanovanjskega bloka; 
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 policista Franci Majde in Romana Tomić (PP Kočevje), ker sta 16. aprila 2021 med patruljiranjem 
opazila črn dim, se odpeljala do goreče stanovanjske hiše, zavarovala življenje ljudi v bližini in z 
gašenjem preprečila nastanek večje materialne škode; 

 
 policisti Janez Brne, Urh Černivšek in Bogdan Hribernik (PP Cerknica), ker so 8. aprila 2021, po 

prejemu obvestila, da naj bi si moški prerezal žile, s skupnimi močmi vstopili v njegovo sobo, mu 
nudili prvo pomoč in mu s tem rešili življenje; 
 

 Kawsu Ceesay in Jasna Gačnik Ceesay (občana z območja PU Ljubljana), ker sta 28. marca 2021 
hitro stekla iz svojega stanovanja v 9. nadstropju in moškemu s psihičnimi težavami, ki se je 
pripravljal na skok z vrha stolpnice, to uspešno preprečila; 

 

 Martina Rožman in Manuela Žučko (občanki z območja PU Novo mesto), ker sta 25. marca 2021,  
potem ko sta med sprehodom opazili neznano žensko bresti v mrzli reki, osebo uspeli pregovoriti, 
naj stopi iz vode, ter ji potem zaradi nevarnosti podhladitve nudili tudi takojšno prvo pomoč; 

 
 policisti Emil Cenkar, Leopold Knehtl in Andraž Suhadolec (PP Ljubljana Moste) ter Miran Pintar 

(PP VSP Ljubljana), ker so 21. marca 2021 najprej iskali pogrešano osebo, nato pa, ko je bila 
najdena obešena, požrtvovalno izvajali temeljne postopke oživljanja; 

 

 policistka Irena Novak (PP Kočevje), ker je 6. marca 2021 brez oklevanja in kljub udarcu ob skalo 
v vodi prebrodila reko Kolpo, da bi pomagala osebi, ki je dajala videz, da potrebuje pomoč, čeprav 
se je nato izkazalo, da oseba ni bila več živa; 

 
 policista Špela Jelenc in Damjan Krejač (PP Ljubljana Moste), ker sta 24. januarja 2021 po 

prejetem obvestilu občana, da je ta ob gozdni poti opazil osebni avtomobil in v njem pogrešano 
osebo, pristopila do osebe in ji rešila življenje, ko se je ta ob začetku postopka porezala z nožem; 

 
 policistka Andreja Vovk (PP Krško) je 15. januarja 2021 preprečila samomor osumljenki kaznivega 

dejanja tatvine, ki je v očitni psihični stiski v nekem trenutku stekla po bregu in zabredla v ledeno 
reko. 
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DALJŠI OPISI POŽRTVOVALNIH IN HRABRIH DEJANJ 
 
 
Medalje za požrtvovalnost 

1 

CVZ, Simon Bizjan, 21. 11. 2021 

21. novembra 2021 je občanka na OKC PU Kranj sporočila, da pogreša svojega sina, s katerim so bili 
na sprehodu. Na območje Svetega Lovrenca je bilo takoj napotenih več patrulj. Prav takrat je bil tam v 
svojem prostem času Simon Bizjan, sicer policist v Centru za varovanje in zaščito. Opazil je patrulje, 
poklical na policijsko postajo za več informacij in ponudil svojo pomoč. V koči Svetega Lovrenca je dobil 
podatek, da naj bi otrok, podoben pogrešanemu, pred desetimi minutami odšel proti Babnemu vrhu. Šel 
je za njim in ga ves čas klical. Po približno petnajstih minutah se je pogrešani otrok, ujet v kotanji na 
brezpotju, odzval na njegove klice. Bizjan je otroka samo slišal, videti pa ga ni mogel, zato ga je prosil, 
naj se poskuša povzpeti, vendar se otrok ni odzval. Ko se mu je predstavil kot policist, mu je otrok začel 
zaupati in se ob Bizjanovi pomoči uspel rešiti iz kotanje. Policist je otroka nepoškodovanega predal 
staršem in tako z veliko mero požrtvovalnosti dokazal, da si policist tudi drugje, ne le v službi. Zato si 
upravičeno zasluži medaljo za požrtvovalnost.  

2 

CVZ, Boštjan Čerenjak, 22. 9. 2021 

Policist Centra za varovanje in zaščito Boštjan Čerenjak je bil 22. septembra 2021 na obisku pri znancih, 
ko je od zunaj zaslišal krike. Odhitel je na bližnji vrt in na gredi opazil nepremičnega moškega. Brez 
odlašanja ga je začel oživljati z masažo srca, istočasno pa prosil njegovo partnerko, naj pokliče 
reševalce. Po nekaj minutah je moški začel kazati znake življenja in samostojno dihati; v tem času so 
prispeli tudi reševalci. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je v naslednjih dneh povsem okreval. V primerih, 
kot je bil ta, šteje vsaka minuta, zato je potrebno takojšnje posredovanje. In prav s hitrim, strokovnim in 
požrtvovalnim ukrepanjem je policist Čerenjak moškemu rešil življenje, zaradi česar prejme medaljo za 
požrtvovalnost. 

3 

PU CE, PP Velenje, Boštjan Toplak, 25. 6. 2021 

Na PP Velenje so 24. junija 2021 prejeli prijavo o pogrešani osebi. Ob tem so dobili le podatek, da gre 
za tujega državljana, njegov opis in opis njegovega vozila. Policisti so še isti dan našli vozilo, medtem 
ko se je za moškim izgubila vsaka sled. Naslednji dan je policist kriminalist Boštjan Toplak med 
opravljanjem dela vozil po Velenju in ob robu gozda opazil moškega, ki se je med hojo opotekal in nato 
vstopil v gozd. Takoj je pomislil, da moški morda potrebuje pomoč, zaradi česar je ustavil vozilo in odšel 
za njim. Po daljšem pregledovanju gosto poraščenega gozda je moškega našel ležati na tleh, 
nezmožnega za pogovor. Med čakanjem na reševalno vozilo ga je spodbujal, da je ostal pri zavesti, 
hkrati pa je ugotovil, da gre za pogrešanega. Ob prihodu reševalcev jim ga je pomagal spraviti v vozilo. 
Iz bolnišnice so nato sporočili, da bi moški zaradi izredno povišanega sladkorja v kratkem času padel v 
komo, če ga policist ne bi našel. Tako je Boštjan Toplak s hitrim, požrtvovalnim in prisebnim ravnanjem 
našel pogrešano osebo in ji rešil življenje, zaradi česar prejme medaljo za požrtvovalnost. 

4  

 (PU CE) občan Božo Sitar, 17. 5. 2021 

17. maja 2021 je občan Božo Sitar iz sosednjega stanovanja zaslišal klice na pomoč, po hodniku pa 
opazil teči soseda. Odhitel je pomagat. Kuhinja pri sosedih je bila že zadimljena, zato je takoj izklopil 
varovalko. V gorečem stanovanju je našel tudi prestrašenega sosedovega otroka in ga odpeljal v svoje 
stanovanje, njegova partnerka pa je otroku oskrbela opekline na roki in nogi. Vzel je svetilko, se vrnil v 
goreče stanovanje, zgrabil posteljnino in z njo pogasil ogenj. Po gašenju je vsem stanovalcem naročil, 
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naj odprejo okna in pomagajo prezračiti zgradbo. S svojim hitrim in požrtvovalnim dejanjem je Božo 
Sitar rešil človeško življenje in preprečil, da bi se požar razširil na celotno zgradbo, zato si upravičeno 
zasluži medaljo za požrtvovalnost.  

5 

PU CE, PP Ravne na Koroškem, Sašo Hovnik, in PU LJ, PP Domžale, Matic Obretan, 1. 11. 2021  

Policist Sašo Hovnik iz PP Ravne na Koroškem je bil 1. novembra 2021 skupaj s sodelavcem napoten 
na intervencijo, ker naj bi oseba hodila po strehi večstanovanjske zgradbe. Ko sta prispela, je moški 
nogo že stegoval preko roba. Policist Hovnik je ogovoril moškega, saj ga je poznal že iz prejšnjih 
dogodkov, ta pa se je vidno odsoten in v očitni stiski usedel na rob strehe. Policista sta odhitela do 
najvišjega nadstropja in se po lestvi povzpela do okna, ki vodi do strehe. V tem času so prispeli tudi 
gasilci. Ker je Hovnik dobil občutek, da se je moški njegove uniforme prestrašil, je za pomoč prosil 
prostovoljnega gasilca Matica Obretana, ki je sicer redno zaposlen kot policist na PP Domžale. Slednji 
je tako poskušal moškega pregovoriti, naj odstopi od svoje namere. Čez čas se je v pogovor vključil še 
Hovnik in z Obretanom sta izmenično prepričevala moškega, naj sestopi v notranjost. Moški jima je 
prisluhnil in se že začel spuščati, a si vmes tudi premislil in želel splezati nazaj na streho. Vendar Hojnik 
in Obretan nista izgubila potrpljenja. Ko moški za trenutek ni bil pozoren, je Hovnik stekel do njega, ga 
objel in tako umiril. Moški je bil nato predan v zdravstveno oskrbo. Policista sta s preudarnim in taktnim 
ravnanjem ter veliko mero senzibilnosti in potrpežljivosti uspela preprečiti samomor osebi, ki trpi za 
napadi panike, zaradi česar prejmeta medalji za požrtvovalnost.  

6 

PU KP, PP Postojna, Mihael Bezjak, in VPŠ PA, Mark Bratina, 31. 7. 2021 

31. julija 2021 zvečer je policijo poklicala občanka in sporočila, da je njen partner padel po stopnicah in 
da je poškodovan. Policist Mihael Bezjak iz PP Postojna in kandidat za policista Mark Bratina sta odšla 
na kraj, kjer so postojnski reševalci in prostovoljni gasilci osebo že začeli oživljati, saj ni kazala znakov 
življenja. Ker je postopek oživljanja fizično naporen, sta Mihael Bezjak in Mark Bratina pomagala pri 
izmenični masaži srca. Po več kot pol ure so s skupnimi močmi dosegli zdravstveno stabilizacijo osebe, 
da so jo lahko odpeljali v UKC Ljubljana. Ob tej priložnosti se je ekipa nujne medicinske pomoči ZD 
Postojna prek družbenega omrežja zahvalila prvim posredovalcem in policistoma za pomoč, pri čemer 
je pohvalila tudi njihovo znanje nudenja prve pomoči. Bezjak in Bratina si zato upravičeno zaslužita 
medalji za požrtvovalnost.  

7 

PU KP, PP Postojna, Urban Troha, 1. 1. 2022 

Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist Urban Troha s PP Postojna, je bila 1. januarja 2022 zvečer 
napotena do goreče hiše v Pivki, v kateri naj bi bil ujet otrok. Ko je s sodelavcem po treh minutah prispel, 
je bilo ostrešje že v plamenih, nekaj krajanov pa je zunaj pripravljalo hidrant in cevi za gašenje. Troha 
jih je vprašal, če je kdo v hiši, in ker niso vedeli, ali je lastnik v notranjosti, je policist nemudoma stekel 
v pritličje. Po pregledu spodnjih prostorov se je želel povzpeti v prvo nadstropje, a to brez opreme ni bilo 
mogoče, saj je bil požar že premočan. Policista sta nato do prihoda gasilcev občanom pomagala 
omejevati požar in posledično še večjo materialno škodo. Po intervenciji je moral Urban Troha zaradi 
koncentracije vdihanega dima v bolnišnico na opazovanje. Zaradi izpolnjevanja temeljne naloge, da 
varuje življenje in premoženje ljudi, ko je to ogroženo, si omenjeni policist zasluži medaljo za 
požrtvovalnost.  

8 

PU KP, občan Sergej Grželj, 22. 6. 2021 

V naselju Hruševje se je 22. junija 2021 dopoldne zgodila huda prometna nesreča z udeležbo osebnega 
avtomobila in traktorja. Ob trku je voznik traktorja padel iz kabine na vozišče, traktor pa se je prevrnil 
nanj in ga stisnil. Takrat je mimo pripeljal voznik tovornega vozila Sergej Grželj in opazil pod težkim 
vozilom ujetega voznika. S hidravličnim dvigalom na svojem tovornjaku je uspel dvigniti traktor in tako 
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reševalni ekipi omogočiti dostop do poškodovanega voznika. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
zdravniški pomoči zaradi hudih poškodb umrl. Sergej Grželj pa zaradi svoje požrtvovalnosti in 
domiselnosti pri reševanju voznika prejme medaljo za požrtvovalnost. 

9 

PU KR, občan, Branko Simeunović, in HR, Zagreb, občanka Magdalena Matijević, 11. 11. 2021 

Branko Simeunović in Magdalena Matijević sta se 11. novembra 2021 peljala po gorenjski avtocesti 
proti Podtaboru, ko sta na odstavnem pasu ob viaduktu opazila ustavljeno vozilo, ob njem pa se je 
ograje na nezavarovani strani držala neka ženska; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. Branko 
Simeunović je zato ustavil na odstavnem pasu. S sopotnico sta pristopila do ženske, ki je v tistem 
trenutku čepela. S pogovorom sta si pridobila njeno zaupanje in jo prepričala, naj stopi nazaj na 
zavarovani del viadukta. Ko se je ženska dvignila, jo je Simeunović prijel ter ji pomagal, da je lahko 
varno preplezala ograjo. Takrat sta na kraj prispela tudi kranjska prometna policista, ki sta v nadaljevanju 
poskrbela za žensko. Branko Simeunović in Magdalena Matijević sta na nevarnem delu avtoceste, na 
viaduktu, s svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko mero človečnosti neznani ženski rešila 
življenje, za kar si zaslužita medalji za požrtvovalnost.  

10 

PU KR, občan Ivan Damjan Mašič, 24. 5. 2021 

Potem ko so se na eni od gorenjskih šol začele pojavljati tatvine predmetov iz šolskih garderob, je 
ravnatelj Ivan Damjan Mašič začel opravljati obhode šole. 24. maja 2021 je po glavnem odmoru okoli 
10. ure zasačil neznanca, kako brska po šolskih torbah. Pozval ga je, naj s tem preneha, a ga je 
neznanec odrinil v steno. Ivan Damjan Mašič se nasilnega odziva ni ustrašil. Moškega je fizično 
obvladal, kljub temu da se mu je ta želel iztrgati in ga je pri tem celo ugriznil. Vseeno Mašič ni popustil, 
ampak mu ga je uspelo zadržati do prihoda policistov. Ti so neznanca kasneje spoznali za storilca več 
kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin na območju šole in okolice ter ga pridržali. Ker je Mašič s svojim 
dejanjem ključno prispeval k razrešitvi večjega števila premoženjskih kaznivih dejanj, si upravičeno 
zasluži medaljo za požrtvovalnost.  

11 

PU KR, PP KR, Miha Berce in Sandi Kalabić, 6. 6. 2021 

Policist kriminalist na PP Kranj Miha Berce in njegov sodelavec Sandi Kalabić sta bila po klicu občana 
na policijo 6. junija 2021 zvečer napotena na most v Kranju. Neznana ženska je namreč preplezala 
ograjo in poskušala skočiti v reko. Ženska se je z eno roko držala za ograjo, hkrati pa se pogovarjala po 
telefonu, ki ga je imela v drugi roki; obenem je histerično jokala. Ves čas je gledala v globino. Policista 
Berce in Kalabić sta pritekla do nje, jo prijela vsak za eno roko in jo potegnila čez ograjo nazaj na most. 
S hitrim in strokovnim pristopom sta rešila človeško življenje, zaradi česar si zaslužita medalji za 
požrtvovalnost.  

12 

PU MB, občan Aleš Mlakar, 24. 12. 2021 

Na interventno številko policije 113 je 24. decembra 2021 opoldne poklical občan Aleš Mlakar in 
povedal, da na nadvozu čez avtocesto drži fanta, ki mu je preprečil skok z nadvoza. Policisti so na kraju 
ugotovili, da gre za mladoletnika, ki je nameraval storiti samomor. Med nagibanjem čez ograjo ga je 
opazil mimoidoči Mlakar in ga vprašal, kaj počne. Mladoletnik mu je odgovoril, da se bo ubil, takrat pa 
je občan pristopil do njega, ga s hrbtne strani prijel čez prsni koš in mu tako preprečil, da bi padel čez 
ograjo. Mladoletnika je držal in ga pomirjal vse do prihoda policije. Zaradi odločnosti, s katero je uspešno  
rešil fantovo življenje, Alešu Mlakarju podeljujemo medaljo za požrtvovalnost.  
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13 

PU MB, PPP MB, Gorazd Vouk in Robert Lesjak, 28. 11. 2021 

Policista PPP Maribor Gorazd Vouk in Robert Lesjak sta 28. novembra 2021 preko radijske zveze slišala 
napotitev policistov na most, s katerega naj bi nek moški želel skočiti v reko. Ker sta bila v bližini in je 
bilo ogroženo človeško življenje, sta se samoiniciativno odzvala obvestilu in odhitela na kraj. Tam sta 
moškega opazila stati na robu pločnika, s hrbtom je bil obrnjen proti ograji na mostu. Izstopila sta iz 
vozila in začela komunicirati z njim. Taktično sta ga uspela najprej zamotiti, da ni skočil, nato pa sta ga 
vsak s svoje strani prijela pod pazduhami in ga potegnila čez ograjo na varno. V službenem vozilu sta 
ga pomirila do prihoda zdravniške pomoči. S samoiniciativnim in požrtvovalnim dejanjem sta moškemu 
rešila življenje, zato sta si zaslužila medalji za požrtvovalnost.  

14 

PU MB, občan, Jožef Zavec, 10. 11. 2021 

Občan Jožef Zavec se je 10. novembra 2021 brez pomisleka, samoiniciativno pridružil policiji pri iskanju 
pogrešane starejše osebe. Iskalna akcija se je zaradi noči in oteženih pogojev nadaljevala tudi naslednji 
dan, saj so okoliščine ob naznanitvi pogrešane osebe kazale na to, da bi bilo lahko njeno življenje in 
zdravje ogroženo. Jožef Zavec, ki je sicer tudi oče aktivnega policista, je z iskanjem kljub utrujenosti 
nadaljeval in bil tako uspešen, da je pogrešano osebo našel, zaradi česar je zasluženo upravičen do 
medalje za požrtvovalnost. Zgodba je bila tudi medijsko odmevna.  

15 

PU MS, EVSP PU MS, Milan Dajč, 28. 4. 2021 

Policisti so bili 28. aprila 2021 dopoldne obveščeni, da svojci pogrešajo mlajšega moškega. Zjutraj naj  
bi odšel od doma, njegov avtomobil so našli na makadamski poti, po telefonu pa je bil nedosegljiv. V 
iskalni akciji so sodelovali policisti PP Murska Sobota, policist vodnik službenega psa Milan Dajč iz enote 
vodnikov službenih psov, policisti drugih policijskih enot, domačini in pripadniki prostovoljnih gasilskih 
društev. Milan Dajč je s svojim službenim psom Benom po slabih treh urah našel pogrešanega in mu 
nudil takojšnjo prvo pomoč, saj je moški zaradi samopoškodovanja močno krvavel. Po zaslugi 
vztrajnosti, s katero je uspel najti pogrešanega in mu pravočasno pomagati, je ta preživel, zaradi česar 
je policist Milan Dajč med današnjimi prejemniki medalje za požrtvovalnost.  

16 

PU MS, PP Lendava, Nataša Friškič, Simona Zadravec, Slavko Sever in Dejan Kardoš, 26. 8. 2021 

V Lendavi se je 26. avgusta 2021 malo po 21. uri zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega 
avtomobila je zapeljal po bregu reke in trčil v steber mostu. Čeprav so policisti PP Lendava (Dejan 
Kardoš, Slavko Sever, Simona Zadravec in Nataša Friškič) na kraj prispeli zelo hitro, je ogenj že zajel 
ves avtomobil, iz njega je tudi pokalo zaradi eksplozij. Prijaviteljica je policistom na kraju povedala, da 
je bila v vozilu ena oseba. Takrat je policistka Nataša Friškič zaslišala krike na pomoč in skozi dim 
opazila osebo v reki, na drugi strani mostu. Do ponesrečenega voznika sta stekla Dejan Kardoš in 
Slavko Sever ter ga poskušala potegniti iz vode. Pridružili sta se tudi policistki in s skupnimi močmi so 
osebo umaknili stran od gorečega vozila, na cesto. Reševalci, ki so takrat prispeli na kraj, so 
ponesrečencu nudili prvo pomoč, zaradi vdihavanja dima pa sta zdravniško pomoč potrebovala tudi dva 
policista. Vsi štirje policisti so izkazali posebno požrtvovalnost, ko so se skozi gost dim pogumno 
približali gorečemu vozilu in iz vode rešili ponesrečenega voznika, zaradi česar prejmejo medalje za 
požrtvovalnost. 

17 

PU MS, PP MS, Romana Vouri in Damjan Gjergjek, 16. 11. 2021 

Policijo je 16. novembra 2021 poklicala občanka in povedala, da je sin zagrozil, da bo storil samomor. 
Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja PP Murska Sobota v sestavi Romane Vouri in Damjana 
Gjergjeka, ki je bila takrat v bližini. Ob njunem prihodu na kraj je občanka kričala in klicala na pomoč. 
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Policista sta takoj stekla v drvarnico, kjer je negiben in neodziven ležal njen sin. Gjergjek ga je 
nemudoma obrnil na hrbet in opazil, da ima na vratu sledi vrvi, imel je tudi poškodovan obraz zaradi 
padca, peno okoli ust, srčnega utripa ni bilo zaznati. Policistka je moškemu zato dvignila brado, policist 
pa sprostil dihalne poti in nato začel z masažo srca. Po nekaj trenutkih oživljanja je moški začel hropsti 
in plitvo dihati. Ko se je njegovo dihanje normaliziralo, sta ga policista namestila v bočni položaj in 
predala v nadaljnjo oskrbo reševalcem, ki so prispeli do takrat. Z odločnim, strokovnim in hitrim 
posredovanjem sta policista rešila človeško življenje, zaradi česar si zaslužita medalji za požrtvovalnost.  

18 

PU NM, PP Sevnica, Jürgen Racman in Marko Turšič, 6. 6. 2021 

Policista PP Sevnica Jürgen Racman in Marko Turšič sta bila 6. junija 2021 napotena na prometno 
nesrečo, kjer naj bi vozilo zapeljalo s ceste. Na kraju sta opazila prevrnjen avtomobil, ob njem pa dva 
poškodovana udeleženca. Moški je imel poškodbe glave, ženska pa je bila rahlo okrvavljena. Policista 
sta takoj zavarovala kraj in ugotovila, da naj bi bila ena oseba še vedno v vozilu. Ko se je Marko Turšič 
skozi zadnja vrata splazil vanj, je sprva opazil le invalidski voziček, nato pa na sopotnikovem sedežu 
spredaj še pripeto starejšo žensko. Na klice se ni odzivala, zato je preveril srčni utrip in opazil, da ima 
nameščeno cevko za prejemanje kisika. S sodelavcem sta nato poskušala na silo odpreti sopotnikova 
sprednja vrata, medtem pa je steklo na vratih zaradi napetosti počilo. Turšič se je ponovno splazil v 
zadnji del avtomobila, kjer je žensko prijel za ramena, policistu Racmanu pa je uspelo odpeti varnostni 
pas, s katerim je bila pripeta. Počasi sta jo v vozilu položila na streho in ji glavo podložila z oblačili. 
Kmalu zatem se je začela odzivati. Ob prihodu reševalcev sta jo pomagala izvleči iz vozila in namestiti 
na nosila. Policista sta s strokovnim zbiranjem obvestil in hitrim posredovanjem zaslužna za medalji za 
požrtvovalnost.  

19 

PU NM, PP Metlika, Matjaž Božič, 13. 10. 2021 

13. oktobra 2021 je na policijo poklicala gospa in povedala, da ji moški, ki živi pri njej, grozi s smrtjo in 
zažigom hiše. Posodo z bencinom, ki jo je nameraval politi v hiši, mu je uspela iztrgati iz rok, nato naj bi 
moški odšel v hišo. Povedala je še, da je poskušal hišo že večkrat prej zažgati. Na kraj sta bila napotena 
policista PP Metlika Matjaž Božič in Igor Horvat, ki sta ob prihodu zoper moškega takoj uporabila prisilna 
sredstva za vklepanje in vezanje ter zaradi groženj začela zbirati obvestila. Moški je ob tem kazal znake 
psihičnih težav, zato sta zaprosila za reševalno vozilo. Čez čas se je iz zaklenjene sobe začel valiti črn 
dim. Policist Horvat je varoval postopek in ostal z moškim, policist Božič pa je vdrl v sobo, kjer so se 
plameni že razširili, zato je takoj začel z gašenjem, ogenj pa so v nadaljevanju do konca pogasili gasilci.  
Matjaž Božič je s hitrim ukrepanjem ob požaru uspel zavarovati ljudi in preprečiti večjo premoženjsko 
škodo, zato je med prejemniki medalje za požrtvovalnost.  

20 

PU NM, PP Šentjernej, Matej Jerman, 6. 8. 2021 

Na Hrvaškem se je poleti, 6. avgusta 2021, slovenski državljan med plavanjem v morju začel utapljati. 
Mimoidoči so ga potegnili iz vode na obalo. Takrat je na pomoč priskočil Matej Jerman, sicer policist na 
PP Šentjernej, ki je prav tako dopustoval na Hrvaškem. Ker moški ni kazal znakov življenja, mu je Matej 
Jerman nemudoma in nesebično začel nuditi prvo pomoč z oživljanjem, pri tem pa mu je pomagal še 
en turist, državljan Poljske. Skupaj sta reanimacijo uspešno izvedla in moškemu rešila življenje. Za svoje 
dejanje prejme Matej Jerman medaljo za požrtvovalnost. 

21 

PU NM, občanki Manuela Žučko in Martina Rožman, 25. 3. 2021 

Občanki Manuela Žučko in Martina Rožman sta se 25. marca 2021 pozno popoldne sprehajali ob potoku 
v Brestanici, ko sta na drugi strani, kjer se potok izteka v reko, opazili neznano žensko, kako je zabredla 
v vodo in hodila naprej proti sredini rečne struge. Glede na način gibanja, letni čas in nizko temperaturo 
vode sta posumili, da je z žensko nekaj narobe. Stekli sta čez most in začeli žensko klicati ter jo 
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prepričevati, naj pride iz vode. Slednja je po daljšem prigovarjanju to tudi storila. Občanki sta ji pomagali 
na breg in obvestili policijo. Nudili sta ji tudi prvo pomoč. Žučkova, sicer izkušena reševalka, jo je namreč 
ovila v ogrevalno folijo, da bi preprečila podhladitev, prav tako je preverila njene življenjske funkcije. S 
svojim nesebičnim in preudarnim dejanjem sta Martina Rožman in Manuela Žučko ženski rešili življenje, 
zato si zaslužita medalji za požrtvovalnost.  

22 

PU NM, PP NM, David Vidmar in Valerija Verhovnik, 21. 10. 2021 

Policista PP Novo mesto David Vidmar in Valerija Verhovnik sta bila 21. oktobra 2021 obveščena, da je 
občan zaprosil za pomoč, ker naj bi bili v njegovem gostinskem lokalu nepridipravi, zato sta se napotila 
tja. Ko sta pristopila do starejšega objekta, je bila njegova notranjost popolnoma zadimljena in zaradi 
prekinitve električne energije tudi brez razsvetljave. Ker sta na lesenem stropu in podstrešju opazila 
ogenj, sta z veliko požrtvovalnostjo in srčnostjo pristopila k takojšnjemu reševanju situacije. Obvestila 
sta OKC, da potrebujeta pomoč gasilcev, sama pa začela z gašenjem ognja, ki sta ga do prihoda 
gasilcev že skoraj v celoti uspela pogasiti. Tako sta preprečila širjenje ognja na sosednje objekte. Za 
svoje dejanje prejmeta medalji za požrtvovalnost. 

23 

PU NM, PP Krško, Andreja Vovk, 15. 1. 2021 

Policistka Andreja Vovk s PP Krško je bila 15. januarja 2021 napotena v trgovino, saj so tamkajšnji 
varnostniki prepoznali žensko, ki naj bi njihovi stranki prejšnji dan ukradla denarnico. Policistka je 
osumljenko na kraju izsledila in ta ji je dejanje tudi priznala. Osumljeno žensko je nato pospremila pod 
most čez Savo, kjer naj bi bila odvržena denarnica. Ženska je takrat postala nemirna, v nekem trenutku 
je začela teči po brežini, dokler ni zabredla v vodo. Policistka jo je zgrabila za bundo, ki si jo je ovila 
okoli roke, da se ji osumljenka ni mogla iztrgati in zabresti še globlje, pri čemer je tudi sama stala v vodi. 
Uspelo ji je, da je žensko s psihičnimi težavami zvlekla na breg, zaradi upiranja pa je morala zoper njo 
uporabiti tudi telesno silo in jo tako zadržati do prihoda ostalih policistov. Zaradi svoje zavzetosti in 
uspešne preprečitve utopitve osebi je policistka Andreja Vovk med današnjimi prejemniki medalj za 
požrtvovalnost.  

24 

PU NM, občana Kristijan Možina in Darko Sladič, 20. 3. 2022 

Občan Darko Sladič je 20. marca letos pred svojo hišo zaslišal močan pok, proti cesti pa so zleteli 
predmeti. Stekel je proti sosednji hiši, prav tako je storil tudi njegov sosed Kristijan Možina. Poskušala 
sta vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato sta vdrla. Ob vstopu je Možina opazil plinsko jeklenko in 
ogenj na njenem ventilu. Zaprl jo je in odnesel ven, vmes pa je Sladič našel lastnika hiše in mu pomagal 
na prosto. Možina se je vrnil v hišo do kuhinje, kjer je z ročnim gasilnim aparatom pogasil manjši požar. 
Pri tem je ob kuhinjskih omaricah opazil še eno jeklenko, iz katere je prav tako gorelo. Tudi ta ventil je 
zaprl in jeklenko odnesel. Po pogašenem požaru je Možina hišo prezračil in počakal na prihod 
interventnih služb. S svojim dejanjem sta Kristijan Možina in Darko Sladič rešila življenje sosedu, ki je 
poskušal storiti samomor, zaradi česar si zaslužita medalji za požrtvovalnost.  

25 

GPU UAP, SEAP Ljubljana, Petra Servatzy in Boštjan Šega, 22. 8. 2021 

22. avgusta 2021 je pri nadzoru SEAP Ljubljana na avtocesti A1 sodelovala tudi patrulja v sestavi 
Boštjana Šege in Petre Servatzy. Med opravljanjem postopka s tujim državljanom je do njiju pritekel 
moški in povedal, da njegova partnerka rojeva v vozilu in da bi morala čimprej v postojnsko porodnišnico, 
kar pa zaradi gostega prometa ni bilo mogoče. Policista sta ocenila, da je ogroženo življenje nosečnice 
in njenega otroka, zato sta se odločila vozilo spremljati z modrimi lučmi in zvočnimi signali vse do 
porodnišnice. Ves čas sta na najbolj zgoščenih delih avtoceste uporabljala reševalni pas, vozniku 
zagotavljala prost koridor in v porodnišnico najavila prihod nosečnice, da je bila lahko sprejeta takoj ob 
njihovem prihodu. Hiter odziv in brezpogojna pomoč obeh avtocestnih policistov je pripomogla, da je 
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porod minil brez zdravstvenih zapletov, ki bi se lahko pojavili, če bi nosečnica obstala v zastoju, zaradi 
česar si oba zaslužita medalji za požrtvovalnost. 

26 

PU LJ, PP Kočevje, Albert Tadič, Aleš Mohorčič, Deni Šuligoj, Klemen Lešnjak, Marjan Turk, 
Simon Zupančič, in občan Timon Gavranič, 16. 4. 2021 

Pismonoša Timon Gavranič je 16. aprila 2021 iz pritličnega stanovanja bloka v Kočevju opazil uhajati 
močan dim, zato je obvestil policijo in hkrati povedal, da se iz stanovanja nihče ne odziva. Zatem je z 
zvonjenjem in trkanjem po vratih stanovalce opozarjal, naj zapustijo zgradbo. OKC je tja napotil patruljo 
PP Kočevje v sestavi Klemna Lešnjaka in Simona Zupančiča, dežurni policist pa je v pomoč poslal še 
policista Alberta Tadiča in Marjana Turka ter pomočnika načelnika Aleša Mohorčiča in Denija Šuligoja. 
Ti so ob prihodu ugotovili, da je požar v pritličnem stanovanju že polno razvit in sega v drugo nadstropje, 
gost temen dim pa se je valil skozi vhod in po stopnišču v najvišje etaže. Lešnjak in Zupančič sta 
preverila pritlično stanovanje, ali je kdo v njem, in ugotovila, da je prazno. V tem času so Tadič, Turk, 
Mohorčič in Šuligoj začeli z evakuacijo ostalih stanovalcev. Kljub zahtevnim razmeram so zvonili na vsa 
vrata ter poskrbeli, da so vsi stanovalci zapustili objekt. Policisti so nato izvedeli, da v drugem nadstropju 
prebiva starejša ženska, ki je slabo pokretna in naglušna. Mohorčič je vztrajal z zvonjenjem, pozivanjem 
in trkanjem, dokler ga gospa ni slišala in mu odprla. Gospo je zaradi oteženega gibanja in slabosti zaradi 
vdihanega dima dvignil v naročje in jo ob pomoči ostalih policistov odnesel iz bloka v nadaljnjo oskrbo 
reševalcev. S svojim plemenitim dejanjem so si vsi našteti prislužili medalje za požrtvovalnost.  

27 

PU LJ, občanka Branka Trontelj, 19. 10. 2021 

Branka Trontelj je bila 19. oktobra 2021 priča hudi prometni nesreči v Ljubljani, ko je voznik avtobusa 
pešcu z zadnjimi kolesi zapeljal čez obe nogi. Takoj ob povoženju je Branka Trontelj pristopila do 
poškodovanega, se mu predstavila kot medicinska sestra in ga vprašala, kako se počuti, saj je videla, 
da zaradi odprtega zloma obeh nog močno krvavi. Pešec, ki je bil komaj pri zavesti, ji je odgovoril, da je 
hemofilik, več pa ni bil zmožen povedati. V tistem trenutku je vedela, da mora čim hitreje zaustaviti 
krvavitev, saj je pešec v življenjski nevarnosti. Občanki so na pomoč priskočili drugi občani in ji moškega 
pomagali umestiti v primeren položaj, nato pa mu je na obeh nogah naredila Esmarchovo prevezo. 
Pešec je postajal omotičen, zato se je z njim do prihoda reševalcev ves čas pogovarjala in ga bodrila. 
Branka Trontelj je, čeprav v svoje prostem času, ukrepala ne le hitro in strokovno pravilno, temveč tudi 
človeško, zato prejme medaljo za požrtvovalnost.  

28 

PU LJ, občana Jasna Gačnik Ceesay in Kawsu Ceesay, 28. 3. 2021 

Jasna Gačnik Ceesay in Kawsu Ceesay stanujeta na vrhu 9-nadstropne zgradbe, od koder imata tudi 
dostop do strešne terase. 28. marca 2021 sta na njej zagledala enega od stanovalcev, ki se je 
nenavadno obnašal. Po približno dvajsetih minutah je namreč pristopil do njunega seta mize in stolov 
na terasi, si en stol odnesel do zidu na robu in se okobal usedel nanj. Jasna Gačnik Ceesay je zavpila: 
»Skočil bo!« in z možem stekla do moškega. Kawsu Ceesay ga je zgrabil za eno nogo in okoli vratu ter 
potegnil z zidu. Nato sta  ga oba trdno prijela in odvlekla s terase po stopnišču navzdol. Moški se je 
njunemu prijemu upiral, vendar sta ga uspešno pospremila po stopnicah. Zaradi psihičnih težav je bil 
odpeljan v nadaljnjo oskrbo. Dejanje zakoncev Ceesay si upravičeno zasluži medalji za požrtvovalnost. 

29 

PU LJ, PP Kočevje, Irena Novak, 6. 3. 2021 

Operativno-komunikacijski center je 6. marca 2021 prejel obvestilo, da na bregu na hrvaški strani Kolpe 
že dvajset minut nepremično leži oseba. Na kraj sta odšli patrulji v sestavi policistke Irene Novak in 
pripadnika Slovenske vojske ter še enega policista in pripadnika Slovenske vojske. Policistka Irena 
Novak ob prihodu na kraj ni mogla oceniti zdravstvenega stanja osebe na drugi strani reke, zato si je 
pomagala z daljnogledom in opazila starejšega moškega v nepremičnem sedečem položaju. 
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Domnevala je, da nujno potrebuje medicinsko pomoč. Odločila se je prebroditi reko, o čemer je 
seznanila dežurnega policista. Ta je obvestil hrvaške varnostne organe, ki so se z njeno odločitvijo 
strinjali. Na sredini je policistko tok spodnese, da je padla. Voda jo je odnesla v jez, kjer je udarila v 
skale in se poškodovala. Kljub temu je uspešno splezala na hrvaško stran in pri negibnem moškem 
preverila življenjske funkcije. Ob padcu v vodo je izgubila radijsko postajo, na telefonu pa ni imela 
signala, zato je kolegu policistu na slovenski strani s kretnjami pokazala, da oseba ne kaže znakov 
življenja. Pripadnik Slovenske vojske in policist sta nato pribrodila do sredine, policistki pomagala nazaj 
na slovensko ozemlje, dogodek v zvezi z najdbo trupla pa so v nadaljevanju prevzeli hrvaški policisti. 
Policistka Irena Novak je pokazala veliko mero pripravljenosti, da brez oklevanja pride do osebe, ki je 
glede na okoliščine dajala videz, da potrebuje pomoč, zaradi česar prejme medaljo za požrtvovalnost.  

30 

PU LJ, PP Cerknica, Janez Brne, Urh Černivšek in Bogdan Hribernik, 8. 4. 2021 

Na PP Cerknica se je 8. aprila 2021 zglasila občanka in pokazala telefonska sporočila svojega partnerja, 
v katerih je ta grozil s samomorom; poslal ji je tudi svojo sliko, na kateri ima okrvavljeno roko. Policista 
kriminalista Bogdan Hribernik in Janez Brne sta najprej poskrbela za obveščanje reševalcev in se nato 
odpeljala na naslov moškega. Njegova soba v večstanovanjski hiši je bila zaklenjena, iz nje pa je bilo 
slišati glasno glasbo. Na njuno pozivanje se moški ni odzival, zato je Hribernik vdrl, Brne pa je moral na 
silo odmakniti še garderobno omaro za vrati, ki naj bi onemogočala vstop. Moški je ležal na postelji, imel 
je močno porezano levo roko, iz katere je krvavel. Veliko krvi je bilo na postelji, stenah in tleh. Takoj sta 
mu nudila prvo pomoč, ki pa se ji je upiral in še hitreje izgubljal kri. Takrat je na pomoč prispel še policist 
Urh Černivšek s sodelavko, ki je trdno prijela roko poškodovanega, da mu je Černivšek s hlačnim pasom 
in leseno palico lahko naredil Esmarchovo prevezo, Hribernik pa je prevezo nato še učvrstil. Policisti so 
moškemu s hitrim in strokovnim posredovanjem rešili življenje, zaradi česar prejmejo medalje za 
požrtvovalnost. 

31 

PP Zagorje ob Savi, Tilen Šintler in Gorazd Medved, 4. 2. 2022 

Policista Tilen Šintler in Gorazd Medved s PP Zagorje ob Savi sta bila 4. februarja 2022 obveščena, da 
si je občan prerezal žile in da močno krvavi. Na kraju sta ga našla ležati v dnevni sobi, močno 
okrvavljenega. Opazila sta obsežne, globoke rane v obeh komolčnih in kolenskih sklepih, zato sta mu 
nemudoma začela nuditi prvo pomoč. S kompresijskimi prevezami sta zaustavila krvavitve in ga 
namestila v položaj s privzdignjenimi nogami, medtem ko sta mu roki dvignila nad nivo srca ter z njim 
ves čas komunicirala in do prihoda reševalcev spremljala njegovo stanje. Policista Šintler in Medved sta 
uspešno uporabila svoje znanje prve pomoči in moškemu na ta način rešila življenje, zato si zaslužita 
medalji za požrtvovalnost.  

32 

PU LJ, PP Kočevje, Franci Majde in Romana Tomić, 16. 4. 2021 

Policista Franci Majde in Romana Tomić sta 16. aprila 2021 med patruljiranjem opazila, da iz spodnje 
etaže ene od stanovanjskih hiš uhaja črn dim. Iz vozila sta vzela gasilni aparat, ko je pristopila lastnica 
hiše. Povedala je, da je zagorel pralni stroj, ki ga je že sama izključila iz elektrike in poskušala pogasiti, 
pa ji to ni uspelo; zaprla je tudi ventil plinovoda. Policist Majde je v kurilnici, kjer je že intenzivno gorelo, 
ogenj pa je segal do stropa, začel z gašenjem, nato pa prostor zaradi gostega dima zapustil in se 
kasneje ponovno vrnil. Nadaljeval je z gašenjem. dokler se gasilni aparat ni izpraznil. Zato je šel iz 
kurilnice in zaprl vrata, da bi preprečil dovod kisika v prostor in tako upočasnil tlenje. Preveril je tudi 
ostale prostore v hiši, če morda ogenj ni preskočil drugam. Policistka Tomićeva pa je medtem izklopila 
glavno varovalko, zavarovala kraj in lastnico hiše ter bližnje sosede oddaljila od hiše. Ob prihodu 
gasilcev je ogenj v kurilnici že ugasnil, zato so prezračili prostor in odnesli pralni stroj. Po zaslugi 
odličnega opazovanja okolice in učinkovitih prvih ukrepov ob požaru sta policista uspešno zavarovala 
življenja ljudi v okolici ter preprečila še večjo materialno škodo, zaradi česar prejmeta medalji za 
požrtvovalnost.  
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33 

PU LJ, PP Ljubljana Moste, Andraž Suhadolec, Leopold Knehtl, Emil Cenkar, in PU LJ, PP VSP 
Ljubljana, Miran Pintar, 21. 3. 2021 

Na policijo je 21. marca 2021 poklical občan in povedal, da jim je sin, ki je bil po njegovih besedah 
čustveno nestabilen, poslal sporočilo s poslovilno vsebino Policisti so ga takoj začeli iskati. Kmalu so 
bili obveščeni, da so ga obešenega našli njegovi prijatelji, ki so ga sneli z vrvi, vendar ni kazal znakov 
življenja, postopkov oživljanja pa zaradi pomanjkanja znanja sami niso začeli. Prvi so na kraj najdene 
osebe prišli trije policisti PP Ljubljana Moste, med njimi Emil Cenkar in Andraž Suhadolec, ki sta 
nemudoma začela z masažo srca in umetnim dihanjem, Dodatno so prispeli še štirje policisti, med njimi 
Leopold Knehtl s PP Ljubljana Moste in Miran Pintars PP VSP Ljubljana. Knehtl je priskočil na pomoč 
Suhadolcu pri masaži srca, pri oživljanju pa se jima je pridružil tudi Miran Pintar. Vsi so se požrtvovalno 
borili za njegovo življenje in pomagali še ob prihodu reševalcev; žal pa ni preživel. Zaradi svoje 
požrtvovalnosti pri izvajanju temeljnih postopkov oživljanja bodo našteti policisti danes prejeli medalje 
za požrtvovalnost. 

34 

PU LJ, PPP LJ, Igor Rat, Petra Servatzy in Milko Šprinzar, 6. 6. 2021 

Policisti PPP Ljubljana Igor Rat, Petra Servatzy in Milko Šprinzar so bili 6. junija 2021 napoteni na 
Zaloško cesto v Ljubljani, na nadvoz nad obvoznico, s katerega naj bi nekdo želel skočiti. Policisti so na 
kraju opazili vidno razburjenega mlajšega moškega, ki je jokal in zmajeval z glavo, njegovo telo pa je 
bilo nagnjeno preko ograje. Pazljivo so se mu približali z njegove hrbtne strani. Ko so bili že zelo blizu, 
jih je moški opazil in z govorico telesa nakazal, da bo skočil z ograje. Takrat so policisti hitro reagirali. 
Policist Rat ga je objel okoli telesa in nagnil nazaj, policista Šprinzar in Servatzyjeva pa sta ga zgrabila 
vsak za eno podlaht , tako da so ga lahko kljub upiranju odmaknili od ograje na varno. Moškega v globoki 
čustveni stiski so nato reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje. Ker so policisti s hitro in prisebno 
reakcijo moškemu učinkovito preprečili, da bi si vzel življenje, jim danes podeljujemo medalje za 
požrtvovalnost. 

35 

PU LJ, PP LJ Moste, Špela Jelenc in Damjan Krejač, 24. 1. 2021 

Policista PP Ljubljana Moste Špela Jelenc in Damjan Krejač sta 24. januarja 2021 prejela obvestilo 
občana, da je v parkiranem vozilu opazil osebo, ki jo je iz medijev prepoznal kot pogrešano. Zato sta se 
po gozdni poti odpravila do tja. Našla sta vozilo in v njem osebo, ki je bila prijavljena kot pogrešana. Ob 
pristopu policistov do vozila pa je oseba postala nemirna in se kar naenkrat, brez opozorila, s tapetniškim 
nožem porezala po zapestju, zaradi česar je začela močno krvaveti. Policista sta nemudoma odprla 
vrata. Krejač je osebo zgrabil z desne strani, Jelenčeva pa ji je iz rok iztrgala nož, s čimer sta ji preprečila 
nadaljnje samopoškodovanje. Policist je pritisnil na rano, da je zaustavil krvavitev, medtem ko je 
policistka s pomočjo kompleta prve pomoči naredila kompresijsko obvezo. Osebo sta nato predala v 
oskrbo reševalcem. V kritičnem trenutku, ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se policista odzvala 
hitro in učinkovito, zaradi česar prejmeta medalji za požrtvovalnost. 

36 

PU LJ, občan Vladimir Matić, 31. 5. 2021 

Občan Vladislav Matić se je 31. maja 2021 rekreiral s svojim psom, ko je zaslišal klice na pomoč iz smeri 
Ljubljanice. Odhitel je na nabrežje in v vodi opazil žensko, ki se je držala za vejo in očitno ni znala 
plavati. Do njega je pristopila druga ženska, njena sestra, in mu s kretnjami razložila, da gre za nesrečo. 
Matić je zato svojemu psu snel povodec in do pasu zabredel v vodo. Zaradi nestabilnih, blatnih rečnih 
tal ni imel dobre opore, zato je žensko navezal na povodec, se počasi pomikal proti bregu in jo tako 
uspel zvleči ven. Bila je sicer podhlajena, a zunaj življenjske nevarnosti. Vladimir Matić je s svojim 
dejanjem pokazal veliko mero iznajdljivosti in požrtvovalnosti, ko je brez oklevanja stopil v reko in storil 
vse, da je rešil neplavalko pred utopitvijo, zaradi česar mu danes podeljujemo medaljo za 
požrtvovalnost. 
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37 

PU LJ, občan Luca Di Mucci, 5. 5. 2021 

Luca Di Mucci je 5. maja 2021 dopoldne hodil po pločniku v Ljubljani, ko je za seboj zaslišal močan pok. 
Obrnil se je in na tleh zagledal nezavestnega fanta, ki ga je med prečkanjem ceste zunaj prehoda očitno 
povozil osebni avtomobil. Stekel je do njega, preveril srčni utrip in dihanje ter mu izvlekel jezik, da se ne 
bi zadušil. Nadaljeval je z masažo srca, vse dokler ponesrečeni ni zadihal. Nato so ga v zdravstveno 
oskrbo prevzeli reševalci in ga odpeljali v UKC Ljubljana. Ker je Luca Di Mucci pokazal veliko mero 
človečnosti, ko je brez zadržkov pomagal ponesrečencu in ga z oživljanjem ohranil pri življenju, si 
upravičeno zasluži medaljo za požrtvovalnost.  

 

 
Medalje za hrabrost 

1 

PU KP, PP Piran, Benjamin Franca, PU KP, občan Jonatan Strojan, in HR, PU Istra, PP Buje, 
Mauricio Prelac 

PU KP, PPVSP KP, Dušan Geržina in Robert Hajšek, 9. 12. 2021 

9. decembra 2021 zvečer je OKC prejel sporočilo koprskega občana Jonatana Strojana, da namerava 
skupina ilegalcev prečkati Dragonjo. Tja sta bili napoteni dve patrulji PP Piran in dva policista PP VSP 
Koper. Na slovenskem bregu reke so policisti opazili dva otroka, na sredini reke pa žensko, ki se je 
oklepala podrtega drevesa. V tem času so bili na drugem bregu že hrvaški policisti, eden izmed njih, 
Mauricio Prelac iz PP Buje, pa je stopil v mrzlo reko in žensko prijel, da je deroča voda ne bi odnesla. 
Ker je bilo reševanje s hrvaške strani zaradi narasle in deroče reke zelo zahtevno, so slovenski policisti 
ReCO zaprosili za pomoč gasilcev. V tem času je naznanitelj Jonatan Strojan prinesel vrv in jo podal 
hrvaškemu policistu Prelacu, da je lahko žensko privezal okrog pasu. Ženska je od izčrpanosti že 
izgubljala moči in se začela spuščati, a jo je Prelac z vsemi močmi zadrževal. Obstajala je nevarnost, 
da bi reka odplavila oba, zato se je v vodo podal še policist PP Piran Benjamin Franca. Predhodno se 
je navezal na sledilno vrvico, ki sta jo na bregu držala vodnika službenih psov Dušan Geržina in Robert 
Hajšek, saj je bila voda ponekod globoka 1,6 m in bi ga lahko odnesla. Franca je v deroči vodi zadrževal 
žensko na mestu tako dolgo, da je lahko hrvaški policist z njihovega brega na deblo v vodi v tem času 
naslonil lestev. V vodo je takrat stopil tudi Jonatan Strojan in pomagal žensko povleči na lestev, nato pa 
sta jo Jonatan Strojan in Benjamin Franca prenesla na slovensko stran Dragonje. Ugotovljeno je bilo, 
da je državljanka Turčije s svojimi štirimi otroki poskušala ilegalno vstopiti v Slovenijo. Pri tem sta dva 
otroka reko uspela prečkati, eden je ostal na hrvaški strani, za 10-letno deklico pa je bilo naknadno 
ugotovljeno, da jo je rečni tok odnesel naprej. Tisti dan policist Benjamin Franca ni zaključil s svojim 
delom, ampak je odšel nazaj do reke in s sodelavci nadaljeval z iskanjem pogrešane deklice. Zaradi 
svojega aktivnega prizadevanja, da v izjemno težkih okoliščinah rešijo človeško življenje, si piranski 
policist Benjamin Franca, občan Jonatan Strojan in hrvaški policist Mauricio Prelac upravičeno zaslužijo 
medalje za hrabrost, policista Robert Hajšek in Dušan Geržina iz PP VSP Koper pa medaljo za 
požrtvovalnost. 

2 

PU KP, PP VSP KP, Dorijan Andrejašič, 4. 9. 2021 

4. septembra 2021 je potekala iskalna akcija osebe, ki je svojcem napovedala, da si bo vzela življenje. 
Po zbranih informacijah je bil njen telefon v okolici Divače. Policist Dorijan Andrejašič iz PP VSP Koper 
se je s sodelavci takoj napotil do brezna na tem območju, kjer je na robu 40-metrske previsne stene 
opazil moškega, kako pogleduje v globino. Previdno se mu je približal in se začel pogovarjati z njim, da 
bi ga prepričal, naj se umakne s previsa, a se moški ni želel odmakniti. Policist Andrejašič se je nato 
usedel moškemu za hrbet in nadaljeval s pogovorom, nato pa ga v trenutku, ko ta ni bil tako pozoren,  
čvrsto prijel za desno roko. Moški je zakričal, naj ga spusti, ker bo drugače odšel z njim v globino. S tem 
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je dal jasen znak, da se namerava vreči v brezno, zato si je Andrejašič našel oporo z nogami in čvrsto 
prijel moškega za desno roko. Na pomoč je priskočil policist iz PPIU Koper in osebo zgrabil za levo roko 
ter nato še policist PP Sežana. Andrejašič je izkoristil njuno pomoč in s sledilno vrvico, ki jo je imel pri 
sebi, za še varnejši prijem navezal moškega pod pazduhami, s čimer mu je dodatno preprečil morebiten 
skok s previsa. Tako so moškega lahko varno umaknili iz nevarnosti. Policist Dorijan Andrejašič je ob 
tem pokazal poseben pogum, zaradi česar prejme medaljo za hrabrost. 

3 

PU CE, PP Žalec, Damir Hojnik in Teo Rošer, 20. 9. 2021 

Zaradi podivjanega bika so bili policisti PP Žalec 20. septembra 2021 napoteni na relacijo Podvin–
Polzela. Našli so ga hoditi proti centru Polzele. Začeli so spremljati njegove premike, postavljali so 
blokade, opozarjali občane in tako preprečevali morebitne nesreče. Napadalni bik se je zaganjal tudi 
proti policistom, za svojo tarčo pa si je med drugim izbral tudi mlajšo osebo, ki mu je komaj pobegnila. 
V nadaljevanju je odšel čez travnik v bližnji hlev, kjer je eno osebo napadel, nato pa nadaljeval svojo 
pot proti cesti. Tam se je zagnal v še eno osebo in se napotil proti naselju Založe. Policisti so ves čas 
opozarjali občane in jim svetovali, naj se umaknejo v hiše. Nazadnje je policist Damir Hojnik, ker ni 
mogel drugače odvrniti neposredne nevarnosti za svoje življenje, podivjano žival na enem izmed dvorišč 
večkrat ustrelil, nekajkrat je bika ustrelil tudi policist Teo Rošer, pri čemer nista ogrozila tamkajšnjih 
prebivalcev. S tem sta policista preprečila najhujše, z izpostavljanjem svojih življenj nevarnosti pa 
dokazala svoj pogum. Njuno dejanje je upravičeno nagrajeno z medaljama za hrabrost. 

4 

PU MS, EVSP MS, Danijel Bencak, 5. 7. 2021 

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so bili 5. julija 2021 obveščeni o pogrešani osebi, ki je zjutraj 
odšla od doma. Takoj so začeli z iskanjem in ob reki Muri pozno zvečer našli njeno vozilo. Pregledali so 
širšo okolico, a zaman. Zaradi slabe vidljivosti na težko prehodnem terenu so morali iskalno akcijo 
prekiniti. Nadaljevali so naslednjega jutra, pridružila sta se jim tudi policista vodnika iz EVSP na 
murskosoboški policijski upravi, ki sta osebo opazila na sredini rečne struge. Vidno izmučeno osebo je 
deroča voda obračala s hrbta na trebuh, na klice policistov se ni odzivala. Takrat je policist Danijel 
Bencak slekel uniformo, skočil v vodo, zaplaval do nje in jo uspel potegniti na breg. Polegel jo je v bočni 
položaj, da je lahko izbruhala vodo, medtem pa je dvakrat izgubila zavest. Bencak je spremljal njeno 
dihanje in jo poskušal ohranjati pri zavesti vse do prihoda reševalcev in gasilcev. S tveganjem lastnega 
življenja, da bi rešil življenje druge osebe, si je policist Danijel Bencak prislužil medaljo za hrabrost.  

5 

PU LJ, PP Domžale, Matic Obretan, 17. 6. 2021 

Patrulja PP Domžale je bila 17. junija 2021 napotena na požar v gostinskem lokalu. Ker je policist Matic 
Obretan v prostem času tudi pomočnik poveljnika prostovoljnih gasilcev in prvi posredovalec, je pred 
odhodom na intervencijo s sabo vzel še šestkilogramski gasilni aparat na prah. Ko je prispel, je bil objekt 
v plamenih, ki so segali tudi iz zgradbe. Tam prisotni so povedali, da je ena oseba vstopila v objekt in 
se še ni vrnila. Obretan je nemudoma zgrabil gasilni aparat, razbil steklo na vhodnih vratih in vstopil v 
objekt. Zaradi gostega in vročega dima se je vrnil in kmalu zatem ponovno vstopil. Premikal se je po 
kolenih in iskal osebo, ki bi bila lahko življenjsko ogrožena. Ponekod je moral sprožiti gasilni aparat, da 
si je omogočil prehod še globlje v prostor. Plameni so se nato ponovno vžgali in Obretan je domneval, 
da nekje uhaja plin, zato je z gašenjem nadaljeval, da bi preprečil morebitno eksplozijo. Zaradi gostih 
dimnih mas je bilo njegovo gibanje upočasnjeno in omejeno, a je požrtvovalno še naprej iskal osebo, ki 
naj bi bila v objektu. Ko so prispeli gasilci, so prevzeli gašenje in iskanje osebe, policist pa jim je pomagal 
pri napeljevanju cevi za gašenje, kljub temu da je bil zaradi vdihanega dima oz. zastrupitve z ogljikovim 
dioksidom nezbran in dezorientiran ter je pokašljeval. Čeprav se je kasneje izkazalo, da v objektu 
dejansko ni bilo nikogar, je bilo policistovo ravnanje izjemno, zato mu danes podeljujemo medaljo za 
hrabrost.  
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6 

PU MS, PP Gornja Radgona, Kristjan Pintarič, 11. 7. 2021 

Policist Kristjan Pintarič iz PP Gornja Radgona je bil 11. julija 2021 dela prost in doma, ko je njegova 
partnerka z otroki prišla s sprehoda in povedala, da na obrežju Mure sedi neznana ženska, da ima ob 
sebi plastenko z vinom in da joče. V bližini je bil parkiran tudi osebni avtomobil, katerega registrsko 
številko si je zapomnila. Pintarič se je odločil, da gresta z očetom zadevo preverit, vendar pa ženske 
tam ni bilo več. Pregledal je brežino in rečno gladino in končno v reki zagledal njeno telo; bila je 
potopljena, iz vode so gledale le še roke. Poklical je svojega očeta, nato pa brez pomislekov skočil v 
vodo in uspel žensko prijeti za roko, jo dvigniti na površje in jo odvleči do brega. Ženska je bila v obraz 
pomodrela in se ni odzivala, zato jo je nekoliko stresel in namestil v položaj za nezavestne. Po nekaj 
trenutkih je odprla oči in zadihala. Z njo ni bilo mogoče komunicirati, zato sta z očetom poklicala nujno 
medicinsko pomoč, ki je v nadaljevanju ustrezno poskrbela zanjo. Ker je v prostem času pogumno in 
zavzeto rešil žensko, ki je želela storiti samomor, policist Kristjan Pintarič prejme medaljo za hrabrost. 

7 

PU LJ, PP Ljubljana Center, Klemen Bračko in Tomi Kilar; PPP Ljubljana, Tomaž Horvat in Petra 
Tkalec, 7. 2. 2022 

Policista PP Ljubljana center Klemen Bračko in Tomi Kilar sta 7. februarja letos okoli 23. ure v okolici 
Tacna med kontrolo prometa ustavila voznika osebnega avtomobila in mu zaradi alkoholiziranosti 
odvzela vozniško dovoljenje ter prepovedala nadaljnjo vožnjo; nato sta se odpeljala. Nekaj minut 
kasneje je občan poklical na 112 in povedal, da je videl moškega, ki je pred tem ostal brez vozniškega 
dovoljenja, da se je poškodoval z nožem in da se je nato odpeljal proti Tacnu. Policista PPP Ljubljana 
Tomaž Horvat in Petra Tkalec sta bila zato napotena, naj preverita, ali se je oseba kljub prepovedi 
policistov odpeljala do doma. Moškega doma ni bilo, je pa OKC kmalu prejel klic, da naj bi neka oseba 
preplezala ograjo na mostu čez Savo. Tja sta bili takoj napoteni obe patrulji: Klemen Bračko, Tomi Kilar, 
Tomaž Horvat in Petra Tkalec; slednja sta prispela prva. Petra Tkalec je začela moškega pozivati, naj 
se vrne, medtem se mu je počasi približevala; približal se je tudi Horvat. Moški, ki je bil nagnjen proti 
reki, se na njune pozive ni odzival. V trenutku, ko bi ga lahko policista prijela, PA je skočil v globino. 
Policista sta videla, kako je moški padel na brežino, od koder ga je odbilo v reko. Na kraj sta v tem času 
prispela tudi policista Bračko in Kilar. Vsi štirje so odhiteli na breg, moškega pa je, v vodi obrnjenega na 
trebuh, začel tok odnašati. Policisti so odložili svoje stvari in vrhnja oblačila, nato sta Bračko in Horvat 
skočila in zaplavala proti moškemu ter ga začela vleči proti bregu. Čakala sta ju že Tkalčeva, ki je stala 
v vodi in se z eno roko držala za korenino ob robu, in Kilar, ki se je z eno roko držal Tkalčeve, drugo pa 
podal Horvatu. Tako so ga s skupnimi močmi izvlekli iz reke, mu nudili prvo pomoč in ga ogrnili s 
službenimi bundami, da se ne bi podhladil. Moški je začel bruhati in kašljati, zato so ga namestili v bočni 
položaj ter ga kmalu zatem predali v oskrbo reševalcem. Vsi štirje so naredili vse, da bi rešili življenje 
osebi, zato prejmejo medalje za hrabrost.  

8 

Občanka z območja PU Ljubljana, Tina More, 13. 11. 2021 

Tina More je bila 13. novembra 2021 v službi, ko je v prodajalno ročnih ur prestižnih znamk vstopil 
zamaskiran moški in z nožem v roki od nje zahteval, da odpre vitrino z urami v vrednosti približno 15.000 
evrov in mu jih izroči. Ker je za odklenitev vitrine potrebovala ključ, je pretresena odšla do drugega pulta. 
Tam je na skrivaj pritisnila tipko za sprožitev signalno-varnostne naprave, ki pa se zaradi kratkotrajnega 
pritiska ni sprožila. Ob tem ji je zamaskiran moški ves čas grozil. Ko je s ključem pristopila nazaj do 
vitrine in jo odklenila, je moškemu, ko je želel sneti nahrbtnik z ramen, nož padel iz rok. Tina More ga je 
nemudoma pobrala, stekla iz prodajalne in glasno klicala na pomoč. Na njene klice sta se odzvala dva 
neznana občana, ki sta storilca v bližini prodajalne ujela in zadržala do prihoda policistov PP Ljubljana 
Center. Reakcija Tine More, ki je bila po dejanju vidno prestrašena in v stresu, je bila izjemno hitra in 
pogumna. Navkljub grožnjam zoper svoje življenje je z zbranostjo in hrabrim ravnanjem preprečila 
kaznivo dejanje ropa, zato prejme medaljo za hrabrost. 

 


