
Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 



Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 
Torek, 24. januarja 2023, ob 11. uri na Policijski akademiji v Tacnu 

 
 
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 njihova življenja izpostavljena nevarnosti. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Boris Ačko, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Miha Kralj, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
3. Srečko Lubi, Policijska postaja Gornja Radgona (Policijska uprava Murska Sobota) 
4. Tjaša Mumlek, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
5. Dušan Topić, občan (območje Policijske uprave Murska Sobota) 
6. Tadej Trbovc, Policijska postaja Litija (Policijska uprava 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. 
 
Prejmejo jih (po abecednem vrstnem redu): 

 
1. Vid Ajster, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
2. Uroš Arh, Policijska postaja Bled (Policijska uprava Kranj) 
3. Dejan Babić, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
4. Uroš Balažic, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
5. Zoran Blazinšek, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava 

uniformirane policije, Generalna policijska uprava 
6. Ines Blažek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana)  
7. Robi Bračun, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
8. Boštjan Brulc, Policijska postaja Dolenjske Toplice (Policijska uprava Novo mesto) 
9. Matjaž Bučar, Policijska uprava Kranj (pomožni policist) 
10. Benjamin Franca, Policijska postaja Piran (Policijska uprava Koper) 
11. Mitja Gazvoda, občan (območje Policijske uprave Novo mesto) 
12. Joško Golobar, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
13. Marko Gonza, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
14. Boštjan Helbl, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
15. Bojan Iršič, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
16. Zala Ivačič, Policijska postaja Rače (Policijska uprava Maribor) 
17. Al Jahić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
18. Gregor Jeršič, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
19. Marko Jezovšek, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
20. Simon Jurmić, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
21. Luka Juteršek, Postaja konjeniške policije Ljubljana (Policijska uprava Ljubljana) 
22. David Kaiser, Policijska postaja Maribor II (Policijska uprava Maribor) 
23. Anesa Kanurić, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
24. Neža Kejžar, občanka (območje Policijske uprave Kranj) 
25. Bernard Kokol, Policijska postaja Cerknica (Policijska uprava Ljubljana) 
26. Matko Kop, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
27. Iza Lucija Korošec, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana)  
28. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
29. Dominik Kovač, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
30. Branko Kovačič, Policijska postaja Brežice (Policijska uprava Novo mesto) 
31. Matej Kraner, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Policijska uprava Celje) 
32. Darko Krapež, Policijska postaja Ajdovščina (Policijska uprava Nova Gorica) 
33. Simona Lukšič, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
34. Luka Lužar, Policijska postaja Črnomelj (Policijska uprava Novo mesto) 
35. Gregor Mandelj, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
36. David Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 
37. Jožef Mlakar, občan (območje Policijske uprave Maribor) 



38. Aleš Mlekuž, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
39. Boštjan Motaln, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
40. Mateja Müller, Policijska postaja Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) 
41. Ajdin Murtić, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
42. Denisa Mustafoska, občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
43. Franc Osvald, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
44. Aleš Paradiž, Policijska postaja Ruše (Policijska uprava Maribor) 
45. Alenka Pavlovčič, dr. med., občanka (območje Policijske uprave Ljubljana) 
46. Andrej Pečnik, Policijska postaja Velenje (Policijska uprava Celje) 
47. Aleš Plevnik, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
48. Gašper Podržaj, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
49. Matej Poljanšek, Policijska postaja Ljubljana Šiška (Policijska uprava Ljubljana) 
50. Jürgen Racman, Policijska postaja Sevnica (Policijska uprava Novo mesto) 
51. Peter Režonja, Postaja prometne policije Murska Sobota (Policijska uprava Murska Sobota) 
52. Denis Savič, Center za varovanje in zaščito, Generalna policijska uprava 
53. Matic Skuhala, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
54. Peter Skumavc, občan (območje Policijske uprave Kranj) 
55. Blaž Stres, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
56. Tomaž Strnišnik, Urad za informatiko in telekomunikacije, Generalna policijska uprava 
57. Peter Stupar, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
58. Mateja Šink, Policijska postaja Trbovlje (Policijska uprava Ljubljana) 
59. Žiga Štromajer, Policijska postaja Ljubljana Vič (Policijska uprava Ljubljana) 
60. Miha Tivadar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
61. Denis Tomšič, Policijska postaja Ilirska Bistrica (Policijska uprava Koper) 
62. Nejc Travner, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava 
63. Matjaž Vesnicer, Policijska postaja Dravograd (Policijska uprava Celje) 
64. David Vidmar, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
65. Stanko Vinko, Policijska postaja Podlehnik (Policijska uprava Maribor) 
66. Božo Vrlinič, Policijska postaja Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto) 
67. Blaž Ziherl, Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane 

policije, Generalna policijska uprava 
68. Andrej Zrimšek, občan (območje Policijske uprave Ljubljana) 
69. Vanči Žnidaršič, Letalska policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava  
70. Sašo Žurga, Policijska postaja Zagorje ob Savi (Policijska uprava Ljubljana) 
71. 1 

 
 
 
  

                                                           
1 Prejemnik medalje policije za požrtvovalnost ostaja zaradi narave svojega dela anonimen. 



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

 policist David Vidmar (Policijska postaja Novo mesto) in Mitja Gazvoda (občan z območja Policijske 
uprave Novo mesto), ker sta 8. junija 2021 brez pomisleka skočila v deročo reko in iz nje rešila moškega; 

 
 policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič (Policijska postaja Rače), ker sta 11. 

novembra 2021 v svojem prostem času, sredi noči, zasačila storilca, ki je vlamljal v prodajalno, ga 
lastnoročno prijela in pridržala do prihoda policijskih patrulj; 

 
 policist Boris Ačko in policistka Mateja Müller (Policijska postaja Ljubljana Center) ter Peter Stupar 

(občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 28. februarja 2022 iz Ljubljanice rešili utapljajočo 
se občanko, ki je bila zaradi zadrževanja v mrzli reki že močno podhlajena; 

 
 policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink (Policijska postaja Trbovlje), ker sta 5. 

marca 2022 iz ledeno mrzle Save še pravočasno rešila že močno podhlajeno žensko; 
 

 prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 13. 
marca 2022 hitro odzvala in s pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje 
moškemu, ki se je zgrudil med hojo navkreber; 
 

 policist Božo Vrlinič (Policijska postaja Novo mesto), ker je 24. marca 2022 na poti v službo posredoval 
pri prepiru, ki se je sprevrgel v poskus uboja in požig. Zavaroval je dokaze in prispeval k prijetju obeh 
pobeglih storilcev;  

 
 policist Aleš Plevnik in policist kriminalist Jürgen Racman (Policijska postaja Sevnica), ker sta 27. 

marca 2022 hitro in učinkovito zaustavila krvavitev pri ponesrečenem motoristu, s čimer sta mu rešila 
življenje; 

 
 policistka Simona Lukšič in policist Sašo Žurga (Policijska postaja Zagorje ob Savi), ker sta 14. aprila 

2022 kljub nevarnosti zdrsa traktorja s skalnega previsa požrtvovalno pomagala poškodovanemu 
vozniku in ga poskušala ohraniti pri življenju;  
 

 policista Matko Kop in Boštjan Motaln (Policijska postaja Ruše), ker sta 25. aprila 2022 iz gorečega 
prostora v stanovanjski hiši evakuirala prebivalce, uspešno obvladala ognjene zublje in preprečila 
širjenje požara; 
 

 Bojan Iršič (občan z območja Policijske uprave Maribor), ker je 28. aprila 2022 presenetil uličnega 
napadalca in s tem hudo poškodovani ženski rešil življenje. S fotografiranjem bežečega storilca je 
pripomogel k njegovi identifikaciji;  

 
 policist Franc Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž (Policijska postaja Ruše), ker sta 29. aprila 

2022 pred smrtjo rešila moškega, ki bi se v avtomobilu zastrupil z ogljikovim monoksidom;  
 

 policista Gašper Podržaj in Matej Poljanšek (Policijska postaja Ljubljana Šiška), ker sta 1. maja 2022 
moškemu, ki je hotel storiti samomor, kljub njegovim grožnjam nudila prvo pomoč in mu rešila življenje; 

 
 policist Tadej Trbovc (Policijska postaja Litija), ker je 4. maja 2022 s prisebnim in hrabrim dejanjem 

zadržal občanko, ki je ujeta med železniškima tiroma poskušala skočiti pod enega izmed bližajočih se 
vlakov;  

 
 policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž Vesnicer (Policijska postaja Dravograd), ker sta 7. 

maja 2022 s hitrim posredovanjem in požrtvovalnostjo prijela storilca družinskega nasilja in naredila vse, 
kar je bilo v njuni moči, da bi žrtev ohranila pri življenju; 

 



 Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek (občani z območja 
Policijske uprave Ljubljana), ker so 9. maja 2022 mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje;  
 

 Gregor Mandelj (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker se je 18. maja 2022 v trenutku 
odzval na klice oropane ženske, brez oklevanja stekel za pobeglim storilcem, ga prijel in zadržal do 
prihoda policistov; 

 
 David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić (občani z območja Policijske uprave Maribor), ker so se 

21. maja 2022 takoj odzvali na krike obupane matere in iz Drave rešili otroški voziček z otrokom ter 
otroku z nudenjem prve pomoči rešili življenje; 

 
 policist Miha Kralj in policistka Tjaša Mumlek (Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana), ker 

sta 22. maja 2022 hrabro vstopila v gorečo hišo, ogrozila svoje zdravje in življenje, z uporabo lestve iz 
zgornjega nadstropja evakuirala eno osebo in nato pomagala še pri reševanju gibalno ovirane osebe; 

 
 policista Robi Bračun in Branko Kovačič (Policijska postaja Brežice), ker sta 7. junija 2022 preprečila 

skok ženske z nadvoza na avtocesto ter jo z ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti bodrila do 
prihoda reševalne ekipe; 
 

 policisti Dejan Babić, Ines Blažek, Marko Jezovšek in Žiga Štromajer (Policijska postaja Ljubljana 
Vič), ker jim je 11. junija 2022 z usklajenim medsebojnim sodelovanjem pri oživljanju uspelo moškega 
ohraniti pri življenju in sočasno pridržali njegovega napadalca; 
 

 pomočnik načelnika Peter Režonja (Postaja prometne policije Murska Sobota), ker je 15. junija 2022 
zvečer na poti z dela na avtocesti opazil pešca in ga pravočasno umaknil pred nevarnostjo povoženja;  
 

 Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala (občana z območja Policijske uprave Ljubljane), ker sta 3. julija 
2022 s pravilnimi ukrepi izvajanja prve pomoči pri življenju ohranila kolesarja, ki je med vožnjo doživel 
srčni zastoj; 

 
 policist Benjamin Franca (Policijska postaja Piran) in policist kriminalist Denis Tomšič (Policijska 

postaja Ilirska Bistrica), ker sta bila 10. julija 2022 napotena v bližino gostinskega lokala, tam pa sta s 
hitrim in strokovnim ravnanjem uspešno zaustavila hudo krvavitev pri moškem, ki je bil napaden z 
nožem;  

 
 policist Boštjan Brulc (Policijska postaja Dolenjske Toplice), ker je 14. julija 2022 asistiral 

zdravstvenemu osebju pri hospitalizaciji občana in mu ob tem preprečil skok z višine, ki bi bil zanj lahko 
usoden;  
 

 policista pilota Aleš Mlekuž in Nejc Travner ter policist tehnik – letalec Vanči Žnidaršič (Letalska 
policijska enota, Uprava za policijske specialnosti, Generalna policijska uprava), policist Darko Krapež 
(Policijska postaja Ajdovščina), Neža Kejžar (občanka z območja Policijske uprave Kranj), Alenka 
Pavlovčič, dr. med. (občanka z območja Policijske uprave Ljubljana), Peter Skumavc (občan z 
območja Policijske uprave Kranj) in Blaž Stres (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker so 
15. julija 2022 sodelovali v reševalni akciji na območju Triglava, kjer je skupina pohodnikov utrpela 
poškodbe, ki so nastale kot posledica udara strel. Več poškodovanih je bilo zaradi slabih vremenskih 
razmer v zdravstvene ustanove prepeljanih šele naslednji dan;  

 
 policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne 

policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem 
največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila 
nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter jim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;  
 

 policista Dominik Kovač in Stanko Vinko (Policijska postaja Podlehnik), ker sta 23. julija 2022 
posredovala pri družinskem nasilju, nudila prvo pomoč poškodovanemu moškemu in z reanimacijo rešila 
življenje ženski, pri čemer sta bila deležna tudi pohvale zdravnice;  

 



 policist Uroš Arh (Policijska postaja Bled) in pomožni policist Matjaž Bučar (Policijska uprava Kranj), 
ker sta 30. julija 2022 s takojšnjim posredovanjem pri prometni nesreči z Esmarchovo prevezo rešila 
življenje močno krvavečemu moškemu; 

 
 policista Matej Kraner (Policijska postaja Šmarje pri Jelšah) in Denis Savič (Center za varovanje in 

zaščito, Generalna policijska uprava), ker sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov iz morja 
rešila utopljenko in ji z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje; 
 

 policista Vid Ajster in Bernard Kokol (Policijska postaja Cerknica), ker sta 17. avgusta 2022 odzvala 
na obvestilo operativno-komunikacijskega centra in uspešno oživila osebo, ki si je z obešanjem hotela 
vzeti življenje; 

 
 pomočnik načelnika Gregor Jeršič in policist kriminalist Andrej Pečnik (Policijska postaja Velenje), ker 

sta 12. oktobra 2022 kljub obilici dela s takojšnim ukrepanjem in iznajdljivostjo locirala pogrešano osebo, 
ki je poskušala storiti samomor, in ji s tem rešila življenje;  
 

 policist Luka Juteršek (Postaja konjeniške policije Ljubljana), ker se je 16. oktobra 2022 v svojem 
prostem času odzval na pomoč kolegici in ji pomagal uloviti prestrašeno kobilo z dirkalnim vozom, ki je 
iz prireditvenega prostora ušla na mestne ulice;  

 
 policist Marko Gonza in policist kriminalist David Kaiser (Policijska postaja Maribor II), ker sta 20. 

oktobra 2022 ženski, ki je doživela napad z izgubo zavesti, nudila prvo pomoč in jo ustrezno zaščitila 
ter s tem preprečila poškodbe, ki bi lahko nastale kot posledica tresenja telesa;  
 

 Tomaž Strnišnik (zaposlen v Uradu za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi), 
ker je skupaj s sodelavcem 25. oktobra 2022 na težko preglednem gozdnatem področju z dronom 
uspešno izsledil hudo poškodovano pogrešano osebo; 
 

 policist kriminalist Srečko Lubi (Policijska postaja Gornja Radgona) in Dušan Topić (občan z območja 
Policijske uprave Murska sobota), ker sta 30. oktobra 2022 pogumno vstopila v gorečo hišo občana, ki 
je poskušal storiti samomor, in ga rešila tik pred močno eksplozijo, ki bi lahko bila usodna;  
 

 policista Luka Lužar (Policijska postaja Črnomelj) in Miha Tivadar (Policijska postaja Novo mesto), ker 
sta 31. oktobra 2022 posredovala pri sporu med stanovalci, v katerem je ena oseba utrpela hudo 
ureznino. Poškodovancu sta namestila Esmarchovo prevezo in zaustavila hudo krvavitev ter mu s tem 
rešila življenje.  

 

 
  



DALJŠI OPISI 
Medalje za požrtvovalnost 

 
1 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, David Vidmar in občan Mitja 
Gazvoda, 8. junij 2021 
Policijska patrulja, v kateri je bil tudi policist David Vidmar s Policijske postaje Novo mesto, je bila 8. 
junija 2021 zvečer napotena na obrežje reke Krke, v katero naj bi skočil moški. Na kraj so policisti prispeli 
skoraj sočasno z ekipo Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Del reševalne ekipe se je odpravil 
osebo reševat s čolnom, drugi del pa z brega. Mimoidoči je medtem opazil moškega, ki se je oprijemal 
drevesne veje v vodi. Policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda sta brez pomislekov skočila v 
reko, reševanju pa se je pridružil tudi sin utapljajočega. Vsi trije so ga poskušali spraviti na breg, vendar 
se je upiral in s svojim gibanjem ogrožal reševalce. Policisti in gasilci na kopnem so medtem pripravili 
vrv, s katero so moškega potegnili iz vode. Z naslednjo reševalno vrvjo so se na brežino rešili še sami 
trije. Kljub neizmerno napornemu reševanju sta se policist David Vidmar in gasilec Mitja Gazvoda 
vrnila v svoje enote, preoblekla in nadaljevala delo v nočni izmeni. Pri reševanju ogroženega življenja 
sta požrtvovalno in nesebično tvegala lastno zdravje in življenje, zaradi česar si oba upravičeno zaslužita 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
2 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Rače, Uroš Balažic in Zala Ivačič, 11. november 
2021 
Policista Policijske postaje Rače sta 11. novembra 2021, nekaj minut pred četrto uro zjutraj, v svojem 
prostem času zaznala, da neznanec razbija steklo vrat prodajalne v Mariboru. Hitro sta presodila, da 
gre za vlomilca. Zala Ivačič je o dogajanju po telefonu nemudoma obvestila operativno-komunikacijski 
center, medtem ko je Uroš Balažic presenetil storilca in s tem preprečil njegov pobeg s kraja. S skupnimi 
močmi sta ga taktično in požrtvovalno zadržala do prihoda kolegov s policijskih postaj Maribor I in 
Maribor II, pri čemer sta bila izpostavljena tudi nevarnosti, saj bi ju storilec lahko poškodoval z razbitim 
steklom. Policist Uroš Balažic in policistka kriminalistka Zala Ivačič sta s samoiniciativnim izvajanjem 
policijskih nalog, hitrim in strokovnim ukrepanjem v svojem prostem času prijela storilca kaznivega 
dejanja, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
3 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Trbovlje, Joško Golobar in Mateja Šink, 5. marec 
2022 
Policist Joško Golobar in policistka kriminalistka Mateja Šink s Policijske postaje Trbovlje sta bila po 
klicu očividca dopoldne 5. marca lani napotena k Savi. Tam je neznana ženska oblečena plavala sredi 
mrzle reke. Ni se odzivala na njune klice in začela se je oddaljevati od brežine. Odnašalo jo je v smeri 
močnejšega toka reke, zato sta policista brez oklevanja zakorakala v vodo. Uspelo jima je, da sta jo 
ujela in potegnila na kopno. Njuno hitro ukrepanje je bilo za občankino življenje odločilno, saj je že 
kazala očitne znake podhlajenosti in bi v primeru nadaljnjega zadrževanja v hladni vodi zagotovo 
izgubila zavest. Na kraj je kmalu prispelo tudi reševalno vozilo, ki ji je nudilo medicinsko pomoč. 
Preživela je po zaslugi takojšnje odzivnosti policista Joška Golobarja in policistke kriminalistke Mateje 
Šink, ki si zato zaslužita medaljo za požrtvovalnost. 
 
4 
Policijska uprava Kranj, občanka prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med., (območje Policijske uprave 
Ljubljana), 13. marec 2022  
Kako dragoceno je naše življenje, spoznamo šele, ko nekomu preneha biti srce. 13. marca lani se je 
občan med hojo proti priljubljeni izletniški točki na območju Kranja nenadoma zgrudil na tla. Imel je 
srečo, da se je občanka Tina Kotnik s prijateljico po isti poti ravno takrat spuščala v dolino. Ker ni kazal 
znakov življenja, ga je takoj začela oživljati, njena prijateljica pa je medtem poklicala reševalce. Kljub 
stresu zaradi bitke s časom je občanka ostala zbrana. Moškemu je vse do prihoda reševalcev izmenično 
masirala srce in nudila umetno dihanje. Ko je ponovno zadihal in prišel k zavesti, je ostala z njim in ga 
bodrila. S svojo nesebično pomočjo mu je rešila življenje in omogočila, da se skupaj z bližnjimi še naprej 
veseli življenja. Za opisano dejanje občanki Tini Kotnik podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
 
 



5 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Novo mesto, Božo Vrlinič, 24. marec 2022 
Policist Božo Vrlinič je dokazal, da je predan svojemu poklicu tudi izven delovnega časa. 24. marca 
2022 popoldne je na poti v službo posredoval v naselju v okolici Novega mesta. Med vožnjo po regionalni 
cesti je namreč opazil več ljudi, ki so se prepirali, zato se je ustavil. Predstavil se je kot policist, osebe 
pozval, naj kršitev nemudoma prenehajo, in jih poskušal razdvojiti. Poklical je tudi operativno-
komunikacijski center in zaprosil za intervencijo. Kljub njegovemu posredovanju je eden izmed kršiteljev 
s strelnim orožjem poškodoval drugega. Božo Vrlinič je poškodovanemu nudil takojšnjo prvo pomoč. 
Medtem so kršitelji začeli razbijati okna na hiši ranjenega moškega, eden izmed njih pa jo je celo polil z 
bencinom in zažgal. Policist je zavaroval predmeta, ki sta bila uporabljena pri poskusu uboja in požigu, 
ter ju predal policistom, ko so prispeli na kraj. S posredovanjem podatkov o osumljencih je prispeval tudi 
k takojšnjemu prijetju obeh pobeglih storilcev. Zaradi svojega samoiniciativnega in požrtvovalnega 
ukrepanja je Božo Vrlinič nedvomno upravičen do medalje policije za požrtvovalnost.  
 
6 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Sevnica, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, 27. 
marec 2022 
V prometni nesreči, ki se je zgodila v okolici Sevnice 27. marca lani, sta bila udeležena voznika 
motornega kolesa in osebnega avtomobila. Na kraj je bila napotena policijska patrulja, v kateri je bil tudi 
policist Aleš Plevnik. S službenim vozilom je zaprl cesto za promet, nato pa skupaj s sodelavcem stekel 
do ponesrečenega motorista, ki je ležal na tleh in močno krvavel iz hudo poškodovane noge, moški ob 
njem pa mu je že nudil prvo pomoč. S skupnimi močmi so motoristu prevezali nogo in poskušali ustaviti 
krvavitev. V tem času je prispela še druga patrulja, v kateri je bil policist kriminalist Jürgen Racman, ki 
je ocenil, da obstoječa preveza zaradi motorističnih oblačil ne bo zadostovala. Na srečo je imel s sabo 
svojo urgentno prevezo za hude krvavitve, ki jo je uspešno namestil, policist Plevnik pa je s sodelavcem 
območje prometne nesreče zavaroval do prihoda reševalcev. Slednjim je policist kriminalist Racman 
pomagal tudi pri pripravi poškodovanca za helikopterski transport v klinični center. V kritičnem trenutku, 
ko je bilo ogroženo človeško življenje, sta se oba, Aleš Plevnik in Jürgen Racman, odzvala hitro in 
učinkovito, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
7 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Simona Lukšič in Sašo Žurga, 
14. april 2022 
V Občini Zagorje ob Savi je 14. aprila 2022 popoldne prišlo do nesreče traktorista. Na kraj sta bila 
napotena policista Simona Lukšič in Sašo Žurga. Traktor, zagozden na strmem skalnatem pobočju, 
se je nagibal čez skalni previs in obstajala je velika nevarnost zdrsa v globino. Mimoidočim 
radovednežem sta policista ukazala, naj ostanejo na varni razdalji. Kljub nevarnosti sta se približala 
traktorju, da bi ugotovila, kje je voznik in ali je poškodovan. Opazila sta ga negibno ležečega na pobočju 
pod traktorjem. Po težko dostopnem terenu sta se prebila do ponesrečenca in ga zaradi varnosti 
nekoliko premaknila. Nato sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja in jih nadaljevala do prihoda 
reševalcev; zatem sta varovala območje, dokler nevarnost ni minila. Žal je ponesrečeni traktorist kljub 
oživljanju zaradi hudih poškodb umrl. A ker sta poskušala narediti vse, da bi rešila njegovo življenje, si 
policista Simona Lukšič in Sašo Žurga upravičeno zaslužita medaljo za požrtvovalnost.  
 
8 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Matko Kop in Boštjan Motaln, 25. april 2022 
Ko zaslišimo alarm, navadno ne ostanemo ravnodušni, saj je to znak za neposredno nevarnost. 25. 
aprila 2022, pol ure pred polnočjo, se je oglasila sirena na gasilskem domu v okolici Maribora. Takrat 
sta policista Policijske postaje Ruše Matko Kop in Boštjan Motaln opravljala kontrolo cestnega 
prometa. Poklicala sta operativno-komunikacijski center in prejela informacijo, da naj bi gorelo v bližnji 
stanovanjski hiši. Nemudoma sta se odpeljala na kraj. Prispela sta prva in ugotovila, da je v hiši več 
ljudi, med njimi tudi otroci. Izkazalo se je, da je eden od odraslih zaspal s prižgano cigareto, zato je 
zagorela postelja. Stanovalci so z vodo že poskušali pogasiti požar, vendar neuspešno. Zaradi 
nevarnosti zadušitve sta jih policista napotila iz hiše in ogenj obvladala z gasilnikom iz službenega 
vozila, kmalu pa so na pomoč prihiteli tudi gasilci. S hitro reakcijo in požrtvovalnostjo sta poskrbela za 
pravočasno evakuacijo stanovalcev in preprečila nastanek večje materialne škode, zato policista Matko 
Kop in Boštjan Motaln prejmeta medaljo za požrtvovalnost. 
 
 
 



9 
Policijska uprava Maribor, občan Bojan Iršič (območje Policijske uprave Maribor), 28. april 2022  
28. aprila 2022 popoldne je bila na eni od mariborskih ulic napadena ženska. Ko je občan Bojan Iršič 
zaslišal glasne krike, se je dogajanju približal in videl, kako moški s kijem silovito udarja po ženskini 
glavi. S svojim prihodom je osumljenca očitno presenetil, saj je ta prenehal napadati, stekel do 
avtomobila in se odpeljal. Bojan Iršič je s svojim mobilnim telefonom fotografiral bežečega moškega v 
vozilu, takoj nato pa poklical na 113. Podal je opis vozila in počakal na prihod reševalne ekipe. S svojim 
nesebičnim ravnanjem je zagotovo rešil življenje občanke in pripomogel k uspešni nadaljnji preiskavi 
kaznivega dejanja, zato je med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost.  
 
10 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Ruše, Franc Osvald in Aleš Paradiž, 29. april 2022 
Na policijo je 29. aprila 2022, nekaj minut pred polnočjo, poklicala občanka in povedala, da je prejela 
sporočilo s poslovilno vsebino, nato pa še klic pošiljatelja sporočila, ki je bil v očitni duševni stiski. K 
stanovanjski hiši, od koder je prišel klic, sta bila napotena policist Franc Osvald in policist kriminalist 
Aleš Paradiž. Iz garaže je vel nenavaden vonj, v njej pa je v prižganem avtomobilu nepremično sedel 
moški. Iz izpušnega sistema je bila v vozilo speljana cev. Policista sta nemudoma ugasnila motor, snela 
cev in neodzivnemu moškemu nudila prvo pomoč. Ko sta prezračila prostor, se je moški začel odzivati, 
tedaj pa so že prispeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Moški je preživel le po zaslugi hitrega odziva 
ter nesebičnega in pogumnega dejanja obeh policistov. Pri tem je bilo v nevarnosti tudi njuno življenje, 
saj sta se izpostavila visoki koncentraciji strupenega ogljikovega monoksida. Zato si policist Franc 
Osvald in policist kriminalist Aleš Paradiž zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
  
11 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Šiška, Gašper Podržaj in Matej 
Poljanšek, 1. maj 2022 
Občanka je 1. maja 2022 popoldne poklicala policijo in povedala, da je njen partner doma poskušal 
storiti samomor s strelnim orožjem. Na obvestilo se je takoj odzvala patrulja Policijske postaje Ljubljana 
Šiška v sestavi Gašperja Podržaja in Mateja Poljanška. Prijaviteljica ju je ob prihodu pospremila v 
dnevno sobo, kjer je že sedel njen partner in močno krvavel iz rane na glavi. Bil je oborožen, pozivu, naj 
odloži orožje, pa se ni odzval. Orožje je poskušal usmeriti proti policistoma, vendar je bil preveč slaboten. 
S pogovorom sta ga policista poskušala pomiriti in po nekaj minutah mu je pištola zdrsnila iz roke. 
Policista sta orožje umaknila na varno razdaljo, nato pa sta mu do prihoda reševalcev nudila prvo 
pomoč, kljub temu da se jima je poskušal upirati. Gašper Podržaj in Matej Poljanšek sta z odločnim in 
strokovnim posredovanjem, pri katerem sta ogrozila tudi svoje življenje, moškemu rešila življenje, za kar 
si zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
12 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Dravograd, Boštjan Helbl in Matjaž Vesnicer, 7. maj 
2022 
Nasilje v družini je žal še vedno močno prisotno v naši družbi. Policist Boštjan Helbl in policist kriminalist 
Matjaž Vesnicer sta bila 7. maja 2022 zvečer na območju Policijske uprave Celje napotena v eno izmed 
stanovanjskih hiš, kjer naj bi moški zadušil svojo partnerico. Ob prihodu sta zalotila osumljenca in mu 
odvzela prostost, v kopalnici pa sta našla na tleh ležati žensko, ki ni kazala znakov življenja. Takoj sta 
začela oživljanje in jo vzdrževala pri življenju do prihoda reševalcev. Žal je naslednji dan umrla. Takšni 
dogodki so tudi za policiste izjemno stresni. V primerih, kot je bil ta, šteje vsaka minuta in prav s hitrim, 
strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem sta se policist Boštjan Helbl in policist kriminalist Matjaž 
Vesnicer izkazala. Naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči, da bi žensko ohranila pri življenju, zato 
prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
13 
Policijska uprava Ljubljana, občani Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, Denisa Mustafoska in 
Andrej Zrimšek, 9. maj 2022  
V Ljubljani 9. maja 2022 so občani z območja PU Ljubljana: Al Jahić, Anesa Kanurić, Ajdin Murtić, 
Denisa Mustafoska in Andrej Zrimšek mladoletniku s hudo ureznino roke nemudoma nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev in mu s tem rešili življenje. 
 
  



14 
Policijska uprava Ljubljana, občan Gregor Mandelj, 18. maj 2022  
Občan Gregor Mandelj se je 18. maja lani opoldne kot sopotnik peljal v osebnem vozilu. Na eni izmed 
ljubljanskih ulic je bil priča fizičnemu napadu na neznano žensko. Storilec jo je udaril, ji z vratu strgal 
verižico, jo vrgel po tleh in pobegnil. Občan je bil odločen, da bo pomagal, zato je voznici naročil, naj 
varno ustavi avtomobil, in se že naslednji trenutek pognal za storilcem. Po nekaj sto metrih mu ga je 
uspelo prijeti in ga kljub upiranju odvesti do mesta dogodka. Naključnega mimoidočega je prosil za 
pomoč pri obvladovanju storilca, voznici pa naročil, naj pokliče policijo. Policisti so storilca privedli k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, med preiskavo pa se je izkazalo tudi, da 
gre za povratnika, ki je že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja. Gregor Mandelj je ob prijemu 
uličnega roparja izkazal poseben pogum, saj se v težavah ni obrnil stran, ampak se je brez pomišljanja 
izpostavil nevarnosti. Ni mogel namreč vedeti, kolikšno silo je storilec pripravljen uporabiti za svoj pobeg 
in obrambo. Danes mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
15 
Policijska uprava Maribor, občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić, 21. maj 2022  
Občani David Mlakar, Jožef Mlakar in Simon Jurmić so 21. maja lani popoldne pred hišo v Mariboru 
pospravljali drva, ko so iz smeri Drave slišali ženske krike. Nemudoma so se odpeljali k reki, tam pa so 
na bregu opazili obupano premočeno žensko, v vodi, nekaj metrov od brežine, pa otroški voziček, ki je 
že skoraj v celoti potonil. David Mlakar in Simon Jurmić sta brez obotavljanja skočila v reko, ujela 
voziček in ga dvignila nad gladino. V njem je bil otrok, ki ni kazal znakov življenja. Simon Jurmić ga je 
zato obrnil na trebuh in z roko večkrat nežno udaril po hrbtu, da bi zadihal. Otrokova mati se je medtem 
onesvestila. K sreči sta tako otrok kot mati kmalu prišla k zavesti, v nadaljnjo zdravstveno oskrbo pa so 
ju prevzeli reševalci. Ti so ju odpeljali v klinični center. Dogodek se je srečno razpletel prav zaradi 
takojšnje požrtvovalne in prisebne pomoči, ki so jo našteti občani nudili otroku in materi. Vsi trije za svoje 
dejanje prejmejo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
16 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Brežice, Robi Bračun in Branko Kovačič, 7. 
junij 2022 
Policista Policijske postaje Brežice Robi Bračun in Branko Kovačič sta 7. junija 2022 zvečer nadzirala 
državno mejo ob dolenjski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Obrežje. Na nadvozu v bližini sta 
opazila osebo, ki je stala na nezavarovani strani in se držala ograje; očitno je bilo, da želi skočiti z mostu. 
S službenim vozilom sta se ji približala in ugotovila, da gre za starejšo občanko. Skupaj sta pristopila do 
nje. Policist Bračun jo je ogovoril, medtem pa jo je policist Kovačič prijel za roke. Skupaj sta jo potegnila 
čez ograjo na varno. Žensko v globoki čustveni stiski so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
bolnišnico. Policista Robi Bračun in Branko Kovačič sta na nevarnem delu avtoceste, na nadvozu, s 
svojo zbranostjo, ustrezno komunikacijo in veliko človečnosti neznani ženski rešila življenje, za kar si 
zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost.  
 
17 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Vič, Dejan Babić, Ines Blažek, Marko 
Jezovšek in Žiga Štromajer, 11. junij 2022  
11. junija lani je občan poklical na policijo in povedal, da se v stanovanjski hiši pretepata dve osebi. 
Policisti dveh patrulj Policijske postaje Ljubljana Vič so ob svojem prihodu iz hiše zaslišali ženske klice 
na pomoč. Na hodniku so zagledali negibno ležečega moškega. Policist Marko Jezovšek je preveril 
njegove življenjske funkcije. Ni jih bilo mogoče zaznati. S kolegom Dejanom Babićem sta ga zato 
prestavila na primernejše mesto in začela oživljati. Iz sosednje sobe se je medtem zaslišalo vpitje 
moškega. Ker se je zanj izkazalo, da je odgovoren za zdravstveno stanje poškodovanca, je policist 
Marko Jezovšek zaradi varnosti nadaljnjega postopka ostal pri njem. Policista Ines Blažek in Žiga 
Štromajer sta začela zbirati obvestila, takoj ko je bilo mogoče, pa sta sodelavcu priskočila na pomoč 
pri oživljanju. Reanimacijo so izmenjaje nadaljevali do prihoda reševalca, ki je presodil, da so se 
življenjski znaki vrnili in da so policisti opravili odlično delo. S skupnimi močmi so moškega obdržali pri 
življenju. Univerzitetni klinični center Ljubljana jim je poslal pisno pohvalo za profesionalno pomoč in 
odlično sodelovanje v postopku, mi pa danes vsem štirim podeljujemo tudi medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
  



18 
Policijska uprava Murska Sobota, Postaja prometne policije Murska Sobota, Peter Režonja, 15. 
junij 2022 
Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. Ko se je pomočnik načelnika Peter Režonja 15. 
junija 2022 zvečer vračal z dela, je na pomurski avtocesti ob odstavni niši opazil kolo, nekaj metrov 
naprej na voznem pasu pa pešca, ki je bil v temi skoraj neopazen. Pravočasno mu je uspelo ustaviti 
avtomobil, preostale udeležence v prometu pa je na nevarnost opozoril z varnostnimi utripalkami na 
vozilu in ročno svetilko. Ko ga je moški opazil, je bil vidno zmeden, saj je menil, da je kolo ustavil ob 
gradbišču, prav tako ni znal pojasniti, kam je namenjen. Peter Režonja je moškemu povedal, da je 
policist, in mu ukazal, naj se umakne k odstavni niši, kamor je premaknil tudi svoje vozilo. Do prihoda 
policijske patrulje ga je pozorno opazoval, da dejanja ne bi ponovil. S hitrim in prisebnim odzivom je 
učinkovito preprečil, da bi pešca spregledali drugi vozniki, kar bi lahko vodilo do nesreče z najhujšimi 
posledicami, zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
19 
Policijska uprava Ljubljana, občana Iza Lucija Korošec in Matic Skuhala, 3. julij 2022 
3. julija lani dopoldne je moški med vožnjo po kolesarski stezi v Ljubljani doživel srčni zastoj in padel s 
kolesa. Mimo sta se takrat pripeljala občana Matic Skuhala in Iza Lucija Korošec. Ustavila sta avto in 
pristopila h kolesarju, ki je bil brez zavesti, a je kazal znake življenja. Namestila sta ga v položaj za 
nezavestnega in poklicala številko za klic v sili. Nekaj trenutkov zatem je moški prenehal dihati, zato sta 
ravnala po navodilih operaterja. Skupaj s še enim neznanim občanom, ki jima je priskočil na pomoč, je 
Matic Skuhala izvajal masažo srca, medtem pa jima je Iza Lucija Korošec dajala napotke, ki jih je 
prejemala po telefonu. Postopek oživljanja sta morala zaradi prekinitev dihanja večkrat ponoviti. Ob 
prihodu in pomoči reševalne ekipe je moški prišel k zavesti, na nadaljnjo obravnavo pa je bil prepeljan 
v klinični center. Občana, čeprav laika, sta pravilno ocenila situacijo, samoiniciativno poklicala strokovno 
pomoč in odločno sledila navodilom. Odzvala sta se, kot bi se do sočloveka v stiski moral odzvati vsak, 
zato si upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
20 
Policijska uprava Koper, Policijska postaja Piran, Benjamin Franca in Policijska postaja Ilirska 
Bistrica, Denis Tomšič, 10. julij 2022 
10. julija 2022 ponoči je bila v bližini gostinskega lokala v Portorožu z nožem napadena oseba. Tja je 
prva prispela Posebna policijska enota Policijske uprave Koper, v kateri je bil tudi policist kriminalist 
Denis Tomšič, sicer zaposlen na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Kolegom je po radijski zvezi sporočil, 
da poškodovani moški hudo krvavi. Na kraj sta zato pohiteli še dve patrulji Policijske postaje Piran, in 
ko je policist Benjamin Franca slišal obvestilo kolega, si je že med vožnjo pripravil povoje in izotermno 
reševalno folijo, saj je predvideval, da bo ranjena oseba zaradi velike izgube krvi najverjetneje padla v 
šok. Ko sta patrulji prispeli na kraj, je zabodeni moški ležal na tleh, Tomšič pa je pritiskal na rano, da bi 
ustavil krvavitev. Poleg je bil tudi občan, ki je prvi pomagal poškodovanemu, in sicer mu je roko povil s 
prvim povojem. Policist Franca je nad rano namestil urgentno prevezo in s tem uspešno zaustavil 
krvavitev. Preostali policisti so zavarovali kraj, da bi omogočili nemoteno oskrbo poškodovanca. Kmalu 
je prispela reševalna ekipa, ki je poškodovanega prevzela v nadaljnjo oskrbo. Policistom se je pozneje 
pisno zahvalil tudi zdravnik, doktor urgentne medicine. Opisani dogodek je ponovno osvetlil pomen 
dobrega poznavanja postopkov prve pomoči. Policist Benjamin Franca in policist kriminalist Denis 
Tomšič sta zaradi svojega hitrega, prisebnega in strokovnega ravnanja moškemu rešila življenje in sta 
med tokratnimi prejemniki medalje policije za požrtvovalnost. 
 
21 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Boštjan Brulc, 14. julij 2022 
Lani poleti, in sicer 14. julija zvečer, je Zdravstveni dom Novo mesto zaprosil za asistenco policije pri 
prisilni hospitalizaciji moškega. Patrulja Policijske postaje Dolenjske Toplice, v kateri je bil tudi policist 
Boštjan Brulc, se je zato skupaj z zdravstvenim osebjem odpravila na intervencijo. Zdravnica je 
pričakovala odpor pacienta, saj ji je že popoldne pobegnil z obravnave. Ko je policist v zgornjih prostorih 
stanovanjske hiše pristopil k moškemu, je bil ta miren. Medtem ko ga je zdravstveni delavec prosil, naj 
skupaj z njimi odide do reševalnega vozila, kjer bo dobil potrebna zdravila, je moški nenadoma vstal, 
odprl balkonska vrata, stekel proti ograji in hotel skočiti z višine. Policist je stekel za njim, ga v zadnjem 
trenutku potegnil z ograje, porušil na tla in zadržal. Z uporabo prisilnih sredstev so moškega vsi skupaj 
obvladali. S svojim taktičnim in strokovnim in delom je preprečil skok občana in pri tem brez oklevanja 
nevarnosti izpostavil tudi sebe, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 



22 
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enota, Aleš 
Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič 
Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Darko Krapež 
Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž Stres, 15. julij 2022  
Ob jasnem dnevu smo v hribih lahko priča čudovitim razgledom, toda vreme je v visokogorju lahko tudi 
zelo nepredvidljivo, kar je izkusila skupina 18 pohodnikov, ki so se 15. julija lani popoldne vračali s 
Triglava. Nad njimi se je razbesnela močna nevihta z udari strel. Pri tem sta bila dva človeka huje 
poškodovana, preostali lažje. Kljub temu da se je med udeleženci nesreče pojavila panika in posledično 
zmeda, so po udaru strele sami poklicali interventno številko za klic v sili. Sprva je sicer prišlo do 
komunikacijskega šuma in iz prvih zmedenih informacij je bilo napačno razumljeno, da je poškodovan 
le en pohodnik. Šele pozneje se je izkazalo, da gre za množično nesrečo in da bo treba organizirati 
obsežno reševalno akcijo. Vremenske razmere za letenje so bile izredno slabe, pa vendar je dežurna 
ekipa Letalske policijske enote poskrbela, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev. 
Zvečer so s helikopterjem dva težje poškodovana planinca uspešno prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Naslednje jutro so se vremenske razmere toliko izboljšale, da so lahko s helikopterjem v dolino prepeljali 
še preostalih 16 lažje poškodovanih in jih oskrbeli v zdravstvenih ustanovah. Reševalna akcija je bila 
izredno obsežna, zahtevna in nevarna. Razmere na gori so bile zaradi velikega števila poškodovanih 
kritične. Policisti Letalske policijske enote Aleš Mlekuž, Nejc Travner in Vanči Žnidaršič ter policist 
Policijske postaje Ajdovščina Darko Krapež so se znašli v izjemno težkih delovnih razmerah, vendar 
so kljub temu s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ukrepanjem pripomogli k hitremu in učinkovitemu 
reševanju človeških življenj. Občani Neža Kejžar, Alenka Pavlovčič, dr. med., Peter Skumavc in Blaž 
Stres so pomagali ekipi reševalcev. Vrhunska izurjenost in psihofizična pripravljenost vseh sodelujočih 
ter usklajena izmenjava informacij – vse to je prispevalo k srečnemu razpletu ene doslej najbolj 
množičnih nesreč v gorah pri nas. Vseh osem imenovanih si zato upravičeno zasluži medaljo policije za 
požrtvovalnost. 
 
 
23 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Matej Kraner in Generalna policijska 
uprava, Center za varovanje in zaščito, Denis Savič, 9. avgust 2022 
Policista Matej Kraner in Denis Savič sta 9. avgusta 2022 na enem izmed hrvaških otokov varovala 
varovano osebo. Popoldne sta v morju opazila osebo, ki je imela glavo pod vodno gladino, moška ob 
njej pa sta delovala vidno prestrašena in panična. Policista sta se brž pognala v vodo in obnemoglo 
žensko potegnila na obalo. Ker ni kazala življenjskih znakov, sta ji sprostila dihalne poti in začela masažo 
srca. Poklicala sta interventno številko za klic v sili, po prihodu reševalcev pa identificirala njene svojce. 
Stopila sta v stik s slovenskim policistom, ki je v tem času služboval na otoku. Ta jima je naslednji dan 
sporočil, da je zgodba dobila srečen konec, saj je gospa preživela. Policista Matej Kraner in Denis 
Savič za svoje dejanje prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
24 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije, 
Specializirana enota za nadzor prometa, Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, 22. julij 2022 
Lansko poletje je močno zaznamoval največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Na območje 
Krasa sta bila v tistem obdobju večkrat napotena tudi policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl, oba iz 
Specializirane enote za nadzor prometa. V petek, 22. julija, sta se skupaj s še dvema patruljama 
odpravila na območje Policijske uprave Nova Gorica, kjer sta nato po navodilih vodje operativnega štaba 
pomagala pri evakuaciji prebivalcev iz naselij v Občini Renče - Vogrsko. Po zaključeni akciji reševanja 
ogroženih občanov sta se s soglasjem nadrejenih zvečer odločila za ponovni pregled izpraznjenih 
območij, predvsem z namenom izsleditve novonastalih požarov. V zaselku v Renčah sta opazila goreč 
objekt ter nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center in operativni štab. Prepričala sta se, 
da je objekt prazen, vrednejše in nevarne predmete prestavila na varno in z vrtnimi cevmi, ki so bile v 
bližini, začela gasiti. Potem ko so prispeli gasilci, sta pomagala še njim. Policista Zoran Blazinšek in 
Blaž Ziherl sta s svojim hitrim ukrepanjem preprečila hujše posledice in bistveno prispevala k omejitvi 
požara, saj sta takoj po zaznavi brez oklevanja začela reševati premoženje in gasiti, kljub temu da sta 
se s tem izpostavila izjemni vročini in veliki koncentraciji ogljikovega dioksida. Zato prejmeta medaljo 
policije za požrtvovalnost. 
 
  



25 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Podlehnik, Dominik Kovač in Stanko Vinko, 23. julij 
2022 
Občanka iz naselja v bližini Ptuja je 23. julija 2022 poklicala policijo in povedala, da njen mož pretepa 
družino. Ob tem je bilo v ozadju mogoče slišati, da kršitev še poteka. Tja sta takoj odhitela policista 
Dominik Kovač in Stanko Vinko s Policijske postaje Podlehnik. V stanovanjski hiši sta zagledala na 
tleh dve ležeči osebi. Ena od njiju ni kazala življenjskih znakov, druga pa je imela hudo poškodovano 
glavo. Ob nepremični ženski je klečal vidno prestrašen moški, ki jo je poskušal oživljati po navodilih 
operaterja iz klicnega centra. Ko je opazil policista, ju je prosil, naj prevzameta masažo srca, kar je 
policist Stanko Vinko nemudoma storil. Policist Dominik Kovač je najprej pomiril prisotne, ki so s 
paničnim odzivanjem onemogočali nudenje prve pomoči. Zatem je poškodovanemu moškemu na tleh 
oskrbel rano na glavi. Kmalu sta prispeli dve reševalni ekipi. Prva je ženski z defibrilatorjem povrnila 
srčni ritem, druga pa je oskrbela poškodovanega moškega; oba so odpeljali v bolnišnico. Policista sta 
za dobro opravljeno in strokovno delo prejela pohvalo od zdravnice iz ptujske bolnišnice, mi pa jima 
zaradi njune odločnosti, da rešita dve človeški življenji, podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
26 
Policijska uprava Kranj, Policijska postaja Bled, Uroš Arh in Policijska uprava Kranj, pomožni 
policist Matjaž Bučar, 30. julij 2022 
Patrulja Policijske postaje Bled, v kateri sta bila tudi policist Uroš Arh in pomožni policist Matjaž Bučar, 
je 30. julija lani ponoči izvajala nadzor na Bledu, ko so na cestišču opazili slabo označeno ustavljeno 
kombinirano vozilo. Vodja patrulje je iskal primerno mesto, kjer bi lahko varno obrnil in ugotovil, zakaj je 
obstalo, takrat pa je v kombi trčil osebni avtomobil. Policista sta pristopila do kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kombiju močno krvavi iz noge. Takoj sta začela izvajati prvo pomoč. Krvavitev je 
bila tako huda, da je policist Arh nad rano namestil Esmarchovo prevezo. Reševalci so poškodovanca 
pozneje prepeljali v bolnišnico in tam je predstojnik jeseniškega urgentnega centra pohvalil njuno znanje 
nudenja prve pomoči. Z odločitvijo o načinu in izvedbi prve pomoči sta ponesrečencu rešila življenje, 
zato si Uroš Arh in Matjaž Bučar upravičeno zaslužita medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
27 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Cerknica, Vid Ajster in Bernard Kokol, 17. avgust 
2022 
Občanka iz okolice Cerknice je 17. avgusta lani zvečer poklicala policijo. Po več kratkih in nejasnih 
pogovorih je operater od nje izvedel, da je sin doma storil samomor. Na kraj je nemudoma napotil 
patruljo Policijske postaje Cerknica, v kateri sta bila Vid Ajster in Bernard Kokol. Policista sta moškega 
našla na podstrešju, kjer se je obesil, a je ob njunem prihodu še kazal znake življenja. S skupnimi močmi 
sta moškega še pravočasno rešila in kmalu je postal odziven. Operativno-komunikacijski center sta 
zaprosila za reševalno vozilo, ki je moškega odpeljalo v psihiatrično kliniko. S svojo hitro odzivnostjo in 
pravilno reakcijo sta Vid Ajster in Bernard Kokol občanu zagotovo rešila življenje, zato sta oba 
upravičena do medalje policije za požrtvovalnost. 
 
28 
Policijska uprava Celje, Policijska postaja Velenje, Gregor Jeršič in Andrej Pečnik, 12. oktober 
2022 
Občanka je 12. oktobra 2022 Policijsko postajo Velenje obvestila, da je njen sin, ki ima demenco, odšel 
v bližnji gozd ob jezeru. Pomočnik načelnika Gregor Jeršič je presodil, da gre za dogodek, ki zahteva 
takojšnje ukrepanje. Policistu kriminalistu Andreju Pečniku je naročil, naj pokliče pogrešanega in ga 
poskuša pregovoriti v klic na 112. Poklical je tudi operaterja operativno-komunikacijskega centra in ga 
prosil, naj locira klic. Policistu kriminalistu Pečniku je medtem moškega uspelo natančneje locirati tako, 
da ga je poklical s svojega telefona. Pogrešanemu je dal navodila, kako naj pošlje svojo trenutno 
lokacijo. Tako ga je kmalu izsledil in med pogovorom ugotovil, da je poskušal storiti samomor. Močno 
je krvavel in bil tudi že precej oslabel. Policista sta mu v sodelovanju z njegovo materjo nudila prvo 
pomoč, s pomočjo sodelavcev pa sta ga nato spravila do gozdne poti. Tja je prispela reševalna ekipa, 
ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo. S svojo iznajdljivostjo in požrtvovalnim ukrepanjem sta Gregor 
Jeršič in Andrej Pečnik pravočasno izsledila pogrešano osebo in ji s tem rešila življenje. Kljub večjemu 
številu interventnih dogodkov v tistem času sta se odzvala hitro in strokovno, zato jima podeljujemo 
medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
  



29 
Policijska uprava Ljubljana, Postaja konjeniške policije Ljubljana, Luka Juteršek, 16. oktober 
2022 
Konji so zelo nežna in občutljiva bitja. Ko se ustrašijo, zbežijo. Ravno to se je pripetilo 16. oktobra lani 
med konjeniškim tekmovanjem v Stožicah. Policista konjenika Luko Juterška je poklicala uslužbenka 
Javnega zavoda Šport Ljubljana in mu povedala, da je s prireditvenega prostora ušla kobila z dirkalnim 
vozom. Na srečo je bil ta policist, čeprav v svojem prostem času, ravno v bližini in je brez obotavljanja 
priskočil na pomoč. Kolegici je naročil, naj pripravi opremo za obvladovanje konja, in o dogodku obvestil 
operativno-komunikacijski center. Nato se je s svojim vozilom ustavil pred hipodromom, kjer sta ga že 
čakala javna uslužbenka in njen sodelavec, in vsi trije so skupaj s pomočjo operaterja operativno-
komunikacijskega centra našli prestrašeno žival, ki je pomenila nevarnost za življenje ljudi, saj je med 
begom že poškodovala več vozil in ogrožala promet v mestu. Luka Juteršek je konja s svojim znanjem 
in izkušnjami zaustavil, mu namestil uzdo in ga pospremil na hipodrom. V svojem prostem času se je 
odzval hitro in strokovno, za svoje dejanje pa prejme medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
30 
Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor II, Marko Gonza in David Kaiser, 20. oktober 
2022 
Policist kriminalist David Kaiser in policist Marko Gonza s Policijske postaje Maribor II sta 20. oktobra 
lani opravljala kontrolo prometa na enem izmed avtocestnih počivališč v okolici Maribora. Sredi noči sta 
na tleh zagledala ležečo žensko, ki je bila brez zavesti in je imela znake epileptičnega napada. Takoj 
sta pristopila do nje. Da bi preprečil poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi nenadzorovanega tresenja 
telesa, ji je policist kriminalist Kaiser privzdignil glavo in jo namestil v stabilen bočni položaj, policist 
Gonza pa je o dogodku obvestil operativno-komunikacijski center. Ta je na kraj napotil reševalno službo, 
ki jo je nato prevzela v oskrbo. Policista sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem preprečila poškodbe in 
poslabšanje zdravstvenega stanja ženske, zato prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
 
31 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Strnišnik, 25. 
oktober 2022 
Uporaba sodobne opreme nemalokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju slovenske policije, kar se 
je pokazalo tudi 25. oktobra lani, ko je na gozdnatem območju v okolici Velenja stekla iskalna akcija 
pogrešane občanke. Velenjskim policistom se je pri iskanju s sodelavcem pridružil Tomaž Strnišnik iz 
Urada za informatiko in telekomunikacije. Ob usmerjanju pomočnika načelnika Policijske postaje 
Velenje sta z dronom uspešno našla iskano vozilo. Na lokacijo so se v spremstvu policistov nemudoma 
odpeljali tudi reševalci, saj je bila najdena ženska v zelo slabem stanju. Po mnenju zdravnika bi se njeno 
življenje brez ustrezne zdravniške pomoči kmalu končalo. Tomaž Strnišnik je skupaj s sodelavcem 
dokazal svojo izjemno strokovno usposobljenost. Z brezpilotnim zrakoplovom sta v prostranem gozdu 
izsledila pogrešano osebo in ji tako rešila življenje. Podeljujemo mu medaljo policije za požrtvovalnost. 
 
32 
Policijska uprava Novo mesto, Policijska postaja Črnomelj, Luka Lužar in Policijska uprava Novo 
mesto, Policijska postaja Novo mesto, Miha Tivadar, 31. oktober 2022 
31. oktobra 2022 zvečer je več občanov poklicalo operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
Novo mesto, ker naj bi v stanovanjski hiši prišlo do spora med stanovalci. Na kraj sta bili napoteni dve 
policijski patrulji. Med njimi sta bila tudi Luka Lužar in Miha Tivadar. Ob vstopu so opazili moškega, ki 
je močno krvavel iz roke, ženski pa sta mu s pritiskom brisače na rano poskušali zaustaviti krvavitev. 
Policista sta mu namestila improvizirano Esmarchovo prevezo in z njo uspešno omejila hudo krvavitev. 
Ob prihodu reševalcev je policist Lužar pomagal pri oskrbi poškodovanega in ga z reševalnim vozilom 
pospremil do zdravstvenega doma. Oba policista, Luko Lužarja in Miho Tivadarja, je pohvalila tudi 
reševalna ekipa, saj sta s hitrim, strokovnim in požrtvovalnim ravnanjem moškemu zagotovo rešila 
življenje. Mi jima danes podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost. 

 
  



 
Medalji za požrtvovalnost in medalja za hrabrost 

1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana Center, Boris Ačko in Mateja Müller, 
občan Peter Stupar (območje Policijske uprave Ljubljana), 28. februar 2022  
28. februarja lani je občan na številko za klic v sili zjutraj sporočil, da je v Ljubljanici ženska, ki se 
oprijema drevesa in kliče na pomoč. Na kraj je bilo napotenih več gasilskih in policijskih patrulj. Najprej 
je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta jo sestavljala policista Boris Ačko in 
Mateja Müller. Prijavitelj jima je pokazal, kje v vodi je utapljajoča se ženska, in policista sta jo odhitela 
reševat. Pridružil se jima je še občan Peter Stupar. Kljub slabi vidljivosti zaradi teme so preplezali 
ograjo, da so dosegli rob struge, ki je bila precej višje od vodne gladine. Policist Ačko je skočil v mrzlo 
vodo in z močno podhlajeno občanko priplaval do brega. Tam sta ju pričakala policistka Mateja Müller 
in občan Stupar ter že popolnoma izčrpano in obnemoglo žensko s skupnimi močmi povlekla na varno. 
Ženska, ki je skočila v mrzlo reko, je tako preživela le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike 
požrtvovalnosti vseh treh. Policistki Mateji Müller in občanu Petru Stuparju zaradi njune vloge pri 
opisani intervenciji podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost, policistu Borisu Ačku, ki je zaradi 
pomoči utapljajoči se ženski zanemaril lastno zdravje, pa podeljujemo medaljo policije za hrabrost.  

 
 
 
 
 
 
 

Medalje za hrabrost 
1 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Litija, Tadej Trbovc, 4. maja 2022 
Občanka iz okolice Litije je 4. maja lani proti večeru poklicala na policijo, da je njena mati zagrozila, da 
bo s skokom pod vlak končala svoje življenje, in nato odšla iz hiše. Na dogodek se je odzvala patrulja 
Policijske postaje Litija. Policista sta se v bližini železniške postaje odločila pregledati območje vsak v 
eno smer. Po nekaj minutah iskanja jo je Tadej Trbovc opazil sedeti na tirnici. Iz daljave se je bližal 
vlak, občanka pa se njegovim pozivom ni odzvala, zato je policist na vso moč stekel, jo umaknil in ji s 
tem rešil življenje. Nevarnost s tem še ni minila, saj se je prav tedaj približeval vlak iz druge smeri. 
Policist se je znašel v posebno nevarni situaciji, ko je, ujet med dvema premikajočima se vlakoma, 
občanki poskušal preprečiti, da bi se vrgla pod enega izmed vlakov. Obstajala je velika nevarnost, da 
bo za seboj potegnila tudi njega. Ženska, ki je že večkrat poskušala storiti samomor, je bila prepeljana 
v psihiatrično bolnišnico. Preživela je le po zaslugi policistovega hitrega odziva ter nesebičnega in 
pogumnega dejanja, pri katerem je bilo v veliki nevarnosti tudi njegovo življenje, zato si Tadej Trbovc 
zasluži medaljo policije za hrabrost. 
 
2 
Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, Miha Kralj in Tjaša 
Mumlek, 22. maj 2022 
Patrulja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana je bila 22. maja lani zjutraj napotena v okolico 
Ljubljane, saj naj bi v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ob prihodu policistov Mihe Kralja in Tjaše 
Mumlek je ob hiši stala lastnica in povedala, da sta zgoraj dve osebi, med katerimi je ena invalidna. 
Policista sta brez oklevanja stekla v gorečo hišo. Ker se zaradi gostega dima nista mogla prebiti v 
zgornje nadstropje po stopnicah, sta splezala po lestvi in vstopila skozi okno. Na stopnišču sta najprej 
zaprla vrata, da bi upočasnila širjenje strupenega dima iz pritličja. Ena oseba se je z njuno pomočjo 
evakuirala, v tem času pa je že prispelo več policijskih patrulj in gasilcev. Policista sta jim pomagala tudi 
pri reševanju invalidne osebe, ki so jo s skupnimi močmi na nosilih odnesli iz goreče hiše. Policista Miha 
Kralj in Tjaša Mumlek sta svoje delo opravila vestno, požrtvovalno in človekoljubno, pri čemer sta 
nevarnosti izpostavila svoje lastno zdravje in življenje; med drugim sta zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom tudi sama potrebovala medicinsko pomoč. Zaradi navedenega sta nedvomno 
upravičena do medalje policije za hrabrost. 



 
3 
Policijska uprava Murska Sobota, Policijska postaja Gornja Radgona, Srečko Lubi, in občan 
Dušan Topić (območje Policijske uprave Murska sobota), 30. oktober 2022  
Policist kriminalist Policijske postaje Gornja Radgona Srečko Lubi je bil 30. oktobra lani popoldne 
napoten v okolico Gornje Radgone, saj naj bi prišlo do požara v stanovanjski hiši. Pred gorečim objektom 
je bilo nekaj občanov, ki so povedali, da je povzročitelj požara najverjetneje še v notranjosti. Policist je 
poskušal vstopiti v hišo, a je bila zaklenjena, zato je vdrl. Da bi pomagal, je za njim vstopil tudi občan 
Dušan Topić. Kljub gostemu dimu in slabi vidljivosti sta pregledala celoten objekt in v enem izmed 
prostorov dejansko našla občana in ga rešila iz goreče hiše. Imel je respiratorne težave zaradi 
vdihavanja gostega dima, a je še bil pri zavesti. Ko so bili vsi trije na varnem, je prišlo do močne 
eksplozije zaradi uhajanja plina iz plinske kartuše, ki jo je moški namestil z namenom eskalacije požara. 
Moški, ki je hotel storiti samomor, je bil prepeljan v bolnišnico, gašenje pa so prevzeli gasilci. Zaradi 
ustrezne presoje situacije ter učinkovite in dobro organizirane evakuacije, ki sta jo izvedla policist 
kriminalist Srečko Lubi in občan Dušan Topić, je bilo življenje občana pravočasno rešeno. Oba 
prejmeta medaljo policije za hrabrost. 
 


