
Podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost 

– petek, 26. junij 2020, ob 11. uri v Policijski akademiji v Tacnu – 

Medalje za hrabrost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Sašo Habjanič, PP Ptuj (PU Maribor) 
2. Aleš Serdt, PP Ptuj (PU Maribor) 

Medalje za požrtvovalnost prejmejo (po abecednem vrstnem redu): 

1. Viki Ašič, občan (območje PU Celje) 
2. Blaž Balažič, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana) 
3. Kaja Bavec Žumer, občanka (območje PU Kranj) 
4. Robert Bezjak, PP Trbovlje (PU Ljubljana) 
5. Andrej Bračič, PP Litija (PU Ljubljana) 
6. Metod Brodnik, PP Velenje (PU Celje) 
7. Martin Cimperman, občan (območje PU Ljubljana) 
8. Anže Delavec, občan (območje PU Kranj) 
9. Rok Dobrin, PP Celje (PU Celje) 
10. Boštjan Doler, PP Velenje (PU Celje) 
11. Sanja Gluvić, občanka (območje PU Celje) 
12. Bojan Golob, občan (območje PU Kranj) 
13. Joško Golobar, PP Trbovlje (PU Ljubljana) 
14. Laura Gombač, PP Litija (PU Ljubljana) 
15. Gregor Grebenšek, občan (območje PU Ljubljana) 
16. Mitja Hrovat, PP Grosuplje (PU Ljubljana 
17. Miha Jamnik, PP Grosuplje (PU Ljubljana) 
18. Blaž Jurič, občan (območje PU Ljubljana) 
19. Sila Kara, občanka (območje PU Kranj) 
20. Luka Klobučar, PP Ljubljana Šiška (PU Ljubljana) 
21. Luka Kozar, PP Ljubljana Center (PU Ljubljana) 
22. Marko Kuhar, občan (območje PU Kranj) 
23. Damjan Kočar, PP Litija (PU Ljubljana) 
24. Mihael Kotnik, PP Velenje (PU Celje) 
25. Jože Lovše, PP Litija (PU Ljubljana) 
26. Gorazd Medved, PP Zagorje ob Savi (PU Ljubljana) 
27. Aleksander Miško, PP Nova Gorica (PU Nova Gorica) 
28. Silvija Moravec, PP Celje (PU Celje) 
29. Nejc Muljavec, PP Zagorje ob Savi (PU Ljubljana) 
30. Sandi Murovec, občan (območje PU Kranj) 
31. Marko Pahor, občan (območje PU Kranj) 
32. Bojan Petek, PP Grosuplje (PU Ljubljana) 
33. Aleš Plavčak, PPIU Ljubljana (PU Ljubljana) 
34. Zdenko Rojko, občan (območje PU Maribor) 
35. Lojze Selšek, občan (območje PU Kranj) 
36. Gorazd Sinjur, PP Litija (PU Ljubljana) 
37. Robert Slak, občan (območje PU Kranj) 
38. Robert Šebenik, PP Kranj (PU Kranj) 
39. Mihael Tomše, občinski redar (območje PU Koper) 
40. Jure Trebušak, občan (območje PU Kranj) 
41. Peter Urbanija, občan (območje PU Kranj) 
42. Stanislav Vajda, občan (območje PU Maribor) 



43. Maša Vidmar, občanka (območje PU Koper) 
44. Marko Vindiš, PP Ljubljana Šiška (PU Ljubljana) 
45. Jerneja Vuk, PP Velenje (PU Celje) 
46. Tadej Zadravec, občan (območje PU Maribor) 
47. Jaka Zdešar, PP Center (PU Ljubljana) 
48. Bojan Zupančič, PP Nova Gorica (PU Nova Gorica) 
49. Sebastjan Žitnik, občan (območje PU Maribor) 

 
 

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

Medalje policije za požrtvovalnost se podeljujejo za požrtvovalnost pri reševanju ljudi ali premoženja 
ali pri opravljanju varnostnih nalog.  

Medalje policije za hrabrost pa se podeljujejo za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi 
ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog, ob katerih so bila nevarnosti izpostavljena življenja 
prejemnikov medalje. 

 

 

OBRAZLOŽITVE 

KRAJŠE  

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

 policista PP Velenje Metod Brodnik in Mihael Kotnik: ker sta se 21. aprila  2020 v Velenju hitro 
odzvala na požar vozila ter s hitrim in prisebnim dejanjem preprečila, da bi se požar razširil na 
sosednja vozila in zgradbo; 
 

 občana Stanislav Vajda in Tadej Zadravec, ker sta popoldne, 9. aprila 2020, iz prevrnjenega 
vozila v strugi reke Pesnice rešila občana ter mu z veliko mero požrtvovalnosti rešila življenje; 
 

 policista PP Ptuj Sašo Habjanič in Aleš Serdt, ker sta 4. aprila 2020 junaško posredovala ob 
požaru večstanovanjske zgradbe na Kidričevem in tako preprečila morebitne hujše posledice, pri 
tem pa sta nevarnosti izpostavila tudi svoje življenje; 

 

 občan Gregor Grebenšek in policista PP Ljubljana Center Blaž Balažič in Jaka Zdešar, ker so 
15. marca 2020 iz mrzle Ljubljanice rešili nezavestnega občana ter mu s hitrim in strokovnim 
oživljanjem rešili življenje; 

 

 občana Martin Cimperman in Blaž Jurič ter policista PP Ljubljana Šiška Luka Klobučar in 
Marko Vindiš, ker so zvečer 9. marca 2020 zvečer požrtvovalno posredovali po oboroženem ropu 

bencinskega servisa v Ljubljani, zaradi česar sta bila osumljenca tudi uspešno prijeta; 
 

 policista PP Zagorje ob Savi  Gorazd Medved in Nejc Muljavec, ker sta 27. februarja 2019 v 
Kisovcu preprečila, da bi moški zaradi globokih ran izkrvavel; 

 



 občani Anže Delavec, Bojan Golob, Sila Kara, Marko Kuhar, Sandi Murovec, Marko Pahor,   
Lojze Selšek, Robert Slak, Jure Trebušak, Peter Urbanija in Kaja Bavec Žumer ter policist PP 
Kranj Robert Šebenik, ker so dopoldne 12. februarja 2020 na Krvavcu s sodelovanjem in 
skupnimi močmi požrtvovalno rešili življenje otroku, ki je zdrsnil s sedežnice; 

 

 policista PP Grosuplje Mitja Horvat, Miha Jamnik in komandir PP Bojan Petek, ker so 4. 
januarja 2020 v okolici Grosupljega osebi preprečili nameravan skok z viadukta na cesto; 

 

 občana Viki Ašič in Sanja Gluvić ter policista PP Celje Rok Dobrin in Silvija Moravec, ker so 
24. decembra 2019 hitro in požrtvovalno rešili življenje voznici, ki je zaradi srčnega zastoja z 
vozilom zapeljala v obcestni jarek; 

 

 policist PP Ljubljana Center Luka Kozar, ker je 12. decembra 2019 strokovno preprečil, da bi 
poškodovani moški izkrvavel iz globokih ran; 

 

 občana Zdenko Rojko in Sebastjan Žitnik, ker sta popoldne 11. decembra 2019 lastnoročno 
prijela osumljenca premoženjskega kaznivega dejanja in policistom posredovala ključne 
informacije, na podlagi katerih je bil prijet tudi drugi osumljenec; 

 

 policista PP Velenje Boštjan Doler in Jerneja Vuk, ker sta 6. decembra 2019 s hitrim in 
strokovnim posredovanjem rešila življenje otroku, ki je prenehal dihati; 

 

 policista PP Trbovlje Robert Bezjak in Joško Golobar, ker sta se 14. novembra 2019 ponoči 
brez pomišljanja odzvala na požar in požrtvovalno evakuirala stanovalce ter v nevarni situaciji s 
svojim ravnanjem nedvomno preprečila še hujše posledice; 

 

 policist PPIU Ljubljana Aleš Plavčak, ker je 8. novembra lani v svojem prostem času požrtvovalno 
pomagal vozniku tovornega vozila, ki je po prometni nesreči ostal ukleščen v vozilu; 

 

 občan Mihael Tomše, ker se je 22. avgusta 2019 hitro odzval na požar v Piranu in iz gorečega 
objekta rešil zaradi dima onemoglega 12-letnega otroka; 

 

 občanka Maša Vidmar, ker je 22. avgusta lani policistom posredovala ključne informacije glede 
ropa zlatarne, na podlagi katerih so bili kasneje prijeti vsi trije osumljenci tega kaznivega dejanja; 

 

 policisti PP Litija Andrej Bračič, Laura Gombač, Damjan Kočar, Jože Lovše in Gorazd Sinjur, 
ker so dopoldne 2. avgusta lani hitro, samoiniciativno in požrtvovalno odstranjevali posledice 
močnega neurja, ki se je razbesnelo na širšem območju Litije; 

 

 policista PP Nova Gorica Aleksander Miško in Bojan Zupančič, ker sta 7. julija 2019 na 
Vogrskem požrtvovalno, zakonito in strokovno prijela osumljenca napada na voznika taksija, pri 
tem pa veliki nevarnosti nedvomno izpostavila tudi lastno življenje. 

 
 

 
 

 
 



 
DALJŠE 

Medalje za požrtvovalnost 

1 

21. aprila 2020 ponoči sta bila velenjska policista Metod Brodnik in Mihael Kotnik poslana na 
parkirišče v Velenju, kjer je močno gorelo osebno vozilo. Na kraj sta prispela prva. Brez oklevanja sta 
ga začela gasiti, tako da sta uporabila gasilna aparata iz službenega avta. Nato sta v bližnjem bloku 
poiskala še dodatne gasilne aparate, s katerim sta uspela ogenj omejiti ter ga skoraj v celoti pogasiti, 
še pred prihodom gasilcev. Policista sta s hitrim in prisebnim dejanjem preprečila, da bi se požar 
razširil na sosednja vozila in zgradbo, pri čemer sta se tudi sama izpostavila nevarnosti. Preprečila sta 
nastanek večje materialne škode in ogrožanja zdravja in življenja ljudi, zato jima podeljujemo medalji 
policije za požrtvovalnost.  

2 

Popoldne 9. aprila 2020 sta se občana Stanislav Vajda in Tadej Zadravec, vsak s svojim motornim 
kolesom, peljala po lokalni cesti v naselju Kozjak nad Pesnico. Med vožnjo sta v strugi Pesnice opazila 
na streho prevrnjen avtomobil. Brez pomisleka sta se ustavila in se spustila peš po 12 metrov dolgem 
strmem pobočju do delno potopljenega vozila. V njem je bil ujet moški, ki ni kazal znakov življenja. 
Stanislav Vajda je takoj splezal na avtomobil in moškega deloma potegnil iz njega, na pomoč pa mu je 
priskočil tudi Tadej Zadravec. Kljub ledeno mrzli vodi, ki jima je segala do pasu, sta poškodovanega 
voznika zvlekla do nabrežja. Moškega, ki je začel kazati znake življenja, sta položila na bok. S pomočjo 
voznice osebnega avtomobila, ki je takrat  pripeljala mimo, so ga zavili v folijo in počakali do prihoda 
reševalcev. Občana sta s svojim nesebičnim dejanjem in veliko mero požrtvovalnosti ponesrečencu 
rešila življenje. Pri tem se nista ozirala na nevarnost zaradi morebitnega padca po strmem, 
prepadnem bregu ali podhladitve v ledeni reki. Vodila ju je  želja po pomoči človeku, ki se je znašel v 
stiski, zato si oba zaslužita, da jima podelimo medalji policije za požrtvovalnost.  

3 

Zgodaj popoldne 15. marca 2020 je občan  Gregor Grebenšek policiste obvestil, da je v Ljubljanici, pri 
Grudnovem nabrežju, opazil osebo, ki negibno, z obrazom v vodi leži na gladini. Na kraj sta bila 
napotena policista Policijske postaje Ljubljana Center Blaž Balažič in Jaka Zdešar. V tem času je 
Gregor Grebenšek že skočil v reko ter moškega s pomočjo še enega mimoidočega izvlekel iz vode in 
ga začel oživljati.  Ko sta na kraj prispela policista, sta nemudoma stekla navzdol in pomagala 
moškega zvleči nekoliko višje na breg. Ko se je občan utrudil, sta z oživljanjem nadaljevala policista. 
Oživljala sta ga zavzeto in intenzivno ter tako učinkovito, da je moški po nekaj minutah izbljuval vodo 
ter prišel k zavesti. Takrat so na kraj prišli tudi reševalci. Za pravilno oceno resnosti zdravstvenega 
stanja ter pravočasen, odločen in strokoven pristop so vsi prejeli tudi pisno zahvalo zdravstvenega 
osebja ljubljanskega Kliničnega centra. Mi pa jim danes podeljujemo medalje policije za 
požrtvovalnost.  

4 

9. marca 2020 zvečer je bil na bencinskem servisu na Celovški cesti v Ljubljani izvršen rop. Dejanje je 
opazil občan Martin Cimperman, ki je obvestil policijo, nato pa zasledoval osumljenca na begu vse do 



njunega vozila, tako da je lahko policistom posredoval tudi njegov opis. Na obvestilo o ropu sta se 
nemudoma odzvala policista Policijske postaje Ljubljana Šiška, Luka Klobučar in Marko Vindiš. V 
Dravljah sta izsledila iskano vozilo in ga poskušala ustaviti z zvočnimi in svetlobnimi znaki na 
službenem avtomobilu, ki pa jih osumljenca nista upoštevala. Pospešeno sta vozila do Dunajske 
ceste, kjer sta povzročila prometno nesrečo. Ker je bilo njuno vozilo zaradi poškodb nevozno, sta 
stekla po Vilharjevi ulici. Za njima sta stekla tudi policista, ki sta ju večkrat pozvala, naj se ustavita, 
česar pa osumljenca nista upoštevala, ampak sta se na parkirišču ločila in zbežala vsak v svojo smer. 
Policista sta jima sledila, čeprav sta vedela, da sta roparja oborožena.  V tem času je bil v stavbi 
glavne železniške postaje varnostnik Slovenskih železnic Blaž Jurič. Slišal je nekaj nenavadnih in 
glasnih pokov ter se odločil, da pregleda perone. Takoj je opazil moškega, ki je preko tirov bežal pred 
policistom, ta pa mu je glasno ukazoval, naj se ustavi. Požrtvovalno in pogumno se je odločil 
pomagati. Moškemu je presekal pot, ga močno zgrabil in ga zadržal do prihoda policista. Vsi 
udeleženi so brez oklevanja in odločno naredili vse, da sta bila osumljenca oboroženega ropa 
uspešno prijeta. Zaradi svoje vztrajnosti in požrtvovalnosti si občana Martin Cimperman in Blaž Jurič 
ter policista Luka Klobučar in Marko Vindiš upravičeno zaslužijo medalje policije za požrtvovalnost.  

5 

27. februarja 2020, nekaj pred 13. uro, so bili policisti s Policijske postaje Zagorje ob Savi napoteni v 
Kisovec. V eno od stanovanj naj bi se namreč zaklenil stanovalec in poskušal narediti samomor. Prva 
sta na kraj prispela policista Gorazd Medved in Nejc Muljavec. Najprej sta poskušala zbrati čim več 
informacij in začela klicati občana. Nato sta vstopila v stanovanje in ga našla na tleh v kopalnici; bil je 
že omotičen, močno je krvavel iz globoke rane na roki. Policista sta si takoj nadela kirurške rokavice in 
mu s povoji na nadlahti naredila kompresijsko obvezo. Namestila sta ga v ležeči položaj s 
privzdignjenimi nogami, nekoliko privzdignjeno sta mu držala tudi roko, kar je ob primerni obvezi 
uspešno ustavilo krvavitev. Po nekaj minutah so prispeli še reševalci in moškega odpeljali v nadaljnjo 
zdravstveno oskrbo.  Dejanje obeh policistov je bilo izredno požrtvovalno, saj sta s strokovno prvo 
pomočjo uspešno preprečila izkrvavitev osebe, za kar se jima podelita medalji policije za 
požrtvovalnost.  

6 

Dopoldne 12. februarja 2020 je otroku med vožnjo s sedežnico na Krvavcu zdrsnilo pod zapiralo 
sedežnice. Z rokama sta ga še v zadnjem trenutku ujela in pred takojšnjim padcem zadržala dva druga 
smučarja, in sicer Bojan Golob in Sila Kara. Pomagala je tudi sošolka Kaja Bavec Žumer. Delavec 
smučišča Robert Slak je sedežnico takrat ustavil, pod njo pa so delavci na smučišču ter mimoidoči 
Anže Delavec, Marko Kuhar, Sandi Murovec, Marko Pahor, Lojze Selšek, Jure Trebušak, Peter 

Urbanija ter policist Policijske postaje Kranj Robert Šebenik hitro raztegnili zaščitno mrežo, s katero 
so močno ublažili okoli 10-metrski padec otroka. Brez usklajenega posredovanja vseh udeležencev bi 
se dogodek zagotovo tragično končal. S skupnimi močmi ter požrtvovalnostjo in prisebnostjo pa je 
vsem prisotnim pri reševanju uspelo preprečiti, da bi se otrok hudo poškodoval, s čimer so mu rešili 
življenje. Upravičeno si prav vsi zaslužijo medalje policije za požrtvovalnost.  
 

7 

Zvečer 4. januarja 2020 je na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana poklical 
moški, ki se ni želel predstaviti, in povedal, da bo skočil z viadukta. Operater je z njim še nekajkrat 



poskušal vzpostavil stik, vendar neuspešno, po poizvedbah o postopkih policistov pa so sklepali, da 
gre za občana iz okolice Ivančne Gorice. Zato sta bili patrulja s Policijske postaje Grosuplje in Postaje 
prometne policije Ljubljana napoteni v pregled vseh avtocestnih in železniških nadvozov in viaduktov 
na območju Grosupljega in Ivančne Gorice, vključila sta se tudi komandir PP Grosuplje Bojan Petek in 
policist Miha Jamnik. Vmes je klicatelj še enkrat telefoniral na OKC, operater pa je glede na zvočno 
ozadje ocenil, da ne telefonira z nadvoza nad avtocesto. Pri iskanju v okolici viadukta sta policista 
Petek in Jamnik našla kolo, naslonjeno na enega od stebrov. Z ročnima svetilkama sta z obeh strani 
obsvetila viadukt in na mestu, kjer je pod njim speljana lokalna cesta, na višini 20 metrov opazila 
noge, ki so prosto visele čez rob. Takoj sta se dogovorila, da bo Petek splezal po nasipu do mesta, kjer 
se viadukt začne, Jamnik pa bo z moškim začel pomirjujoč pogovor. O tem je bil obveščen tudi 
policijski pogajalec, ki pa z občanom ni uspel vzpostaviti telefonskega stika. Policist Jamnik se je nato 
toliko oddaljil, da je lahko moškega videl v celoti, in ga začel v pomirjujočem tonu nagovarjati, naj 
opusti svoj namen. Policist Petek pa je vmes splezal na viadukt do železniških tirov, kjer se mu je 
pridružil tudi grosupeljski policist Mitja Hrovat. V trenutku, ko moški ni bil pozoren, sta se mu 
približala, ga naglo prijela in mu tako preprečila nameravan skok z viadukta. Zaradi svoje dobre 
organiziranosti, požrtvovalnosti in hitrega ukrepanja so policisti Mitja Hrovat, Miha Jamnik in 
komandir Bojan Petek obvarovali človeško življenje, za kar jim danes podeljujemo medalje policije za 
požrtvovalnost.  

8 

24. decembra 2019 zjutraj sta policista Policijske postaje Celje Rok Dobrin in Silvija Moravec 
opravljala naloge s področja varnosti cestnega prometa. V obcestnem jarku sta opazila osebno vozilo, 
v njem pa negibno voznico. Policistka je brez obotavljanja pristopila do voznice, ki ni kazala znakov 
življenja, policist pa je o dogodku obvestil Operativno-komunikacijski center PU Celje, ki je na kraj 
poslal reševalce. Policistki je na pomoč priskočila tudi občanka Sanja Gluvić. Skupaj so nezavestno 
žensko spravili iz vozila in jo začeli oživljati. Svojo pomoč jim je ponudil tudi mimoidoči občan Viki 
Ašič. Policista sta ga prosila, naj gre v bližnji gasilski dom Zagrad iskat defibrilator. Ko ga je v zelo 
kratkem času prinesel, so ga takoj začeli uporabljati pri temeljnih postopkih oživljanja. Izvajali so jih 
vse do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči, ki je prevzela reanimacijo in jo tudi uspešno izvedla.  
Izkazalo se je, da je bil hiter, požrtvovalen, nesebičen, strokoven in predvsem človeški odziv policistov 
in obeh občanov ključnega pomena, da je občanka preživela srčni zastoj, zato jim podeljujemo 
medalje policije za požrtvovalnost. 

9 

12. decembra 2019 zvečer je na Operativno komunikacijski center PU Ljubljana poklicalo več 
občanov, češ da pred lokalom v centru Ljubljane razgraja moški, ki podira bakle in razbija okenska 
stekla. Ko je prispela patrulja Policijske postaje Ljubljana Center, je bil moški že precej pasiven, kar sta 
pripisala močnim krvavitvam iz več ran. Policist Luka Kozar si je ogledal njegove vidne poškodbe, od 
katerih je bilo največ vreznin po glavi, vratu in rokah, poleg tega pa je imel moški na zapestju desne 
roke zelo globoko rano, iz katere je močno krvavel. Policist mu je zato naredil močno kompresijsko 
prevezo in s tem preprečil nadaljnjo krvavitev. Ves čas se je tudi pogovarjal z njim in ga vzpodbujal, 
da je kljub omotičnosti ostal odziven. Po nekaj minutah so prispeli reševalci in ga odpeljali v nadaljnjo 
zdravniško oskrbo. Moški je v Kliničnem centru Ljubljana okreval, vodstvo zdravstvene ustanove pa se 
je policistu pisno zahvalilo, ker je poškodovancu nudil prvo pomoč zelo strokovno in v skladu s 
sodobno doktrino, tako da je s primerno prevezo življenjsko ogroženi osebi preprečil nadaljnjo 



krvavitev in s tem prispeval k njenemu uspešnemu okrevanju. Za svoje dejanje policistu Luki Kozarju 
podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.  

10 

Popoldne 11. decembra 2019 sta občana Zdenko Rojko in Sebastjan Žitnik posumila, da bi lahko 
prišlo do  kaznivega dejanja vloma v stanovanjsko hišo. Fotografirala sta vozilo, ki je bilo sumljivo 
parkirano na bližnji avtobusni postaji. Ko sta vstopila na dvorišče stanovanjske hiše, sta skozi različni 
okni iz stavbe skočila storilca ter se pognala v beg. Enega od njiju sta dohitela in ga uspela obvladati 
ter zadržati do prihoda policije, medtem ko se je drugi storilec odpeljal in pobegnil. A že kmalu je bil 
na podlagi opisa oziroma fotografije vozila prijet tudi on. Zaradi svojega izredno požrtvovalnega 
dejanja, s katerim sta prekrižala načrte vlomilcema, si občana Zdenko Rojko in Sebastjan Žitnik 
nedvomno zaslužita medalji policije za požrtvovalnost.   
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Ko so 6. decembra 2019 na podlagi odredbe sodišča velenjski policisti opravljali hišno preiskavo, je 
bila navzoča tudi ženska s šestmesečnim dojenčkom. Ob trenutni nepazljivosti si je dojenček v usta 
potisnil delčke papirnatega robčka in folije okoli robcev, tako da je prišlo do zastoja dihanja. Mati 
dojenčka je v paniki začela kričati. Policist Boštjan Doler in policistka Jerneja Vuk sta se takoj 
odzvala. Dojenčku sta najprej sprostila dihalne poti in nato začela s temeljnimi postopki oživljanja, 
vse dokler ni dojenček ponovno zadihal. S hitrim in prisebnim ravnanjem sta otroku rešila življenje ter 
izpolnila osnovno poslanstvo policije – obvarovati človeško življenje, mi pa jima zato danes 
podeljujemo medalji policije za požrtvovalnost.  
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Regionalni center za obveščanje Trbovlje je 14. novembra 2019 ponoči obvestil policiste, da pred 
stanovanjskim blokom v Trbovljah gori osebni avtomobil. Policista Policijske postaje Trbovlje Robert 
Bezjak in Joško Golobar sta na kraju ugotovila, da se je zaradi jakosti požara ogenj z vozila razširil na 
stanovanjski blok, gost dim pa je že prodiral v stanovanja in na stopnišče. Hitro sta se odločila, da 
evakuirata vse stanovalce. V bloku sta si čez usta povlekla ovratnika svojih puloverjev ter najprej z 
glasnim pozivanjem, zvonjenjem in udarjanjem po vratih zbudila stanovalce prvega nadstropja. Z 
opozarjanjem sta nato nadaljevala tudi v ostalih nadstropjih, kjer pa so bile razmere še slabše. Od 
vročine so začela pokati tudi okenska stekla. Ko sta ocenila, da so vsi stanovalci zapustili objekt, sta se 
vrnila na ploščad, kjer pa sta izvedela, da naj bi bila ena občanka še vedno v bloku. Ponovno sta stekla 
vanj in jo pospremila na varno. Skupno sta evakuirala 23 stanovalcev. Z opisanim izjemno 
požrtvovalnim ravnanjem sta policista Robert Bezjak in Joško Golobar preprečila, da bi požar 
stanovalce še bolj ogrozil, zato jima podeljujemo medalji policije za požrtvovalnost.  
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Policist Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana Aleš Plavčak se je dopoldne 8. novembra 
lani, v svojem prostem času, peljal od Radohove vasi proti Sobračam, ko je v križišču pred sabo 
zagledal prevrnjeno tovorno vozilo s polpriklopnikom. Kolesa so se še vrtela, zato je vedel, da od 
nesreče ni minilo veliko časa. Takoj je ustavil. Tudi motor tovornega vozila je bil še v teku, zato je 
preveril kabino in v njej našel ukleščenega in po glavi okrvavljenega voznika. Medtem sta se v bližini s 
svojima tovornjakoma ustavila še dva voznika, ki ju je Plavčak prosil, naj takoj pokličeta gasilce in 



reševalce, sam pa je z velikim naporom odtrgal strešno okno in skozi odprtino splezal noter. V kabini 
se je namestil tako, da je lahko stabilno držal glavo ranjenega voznika in mu podpiral hrbtenico, za 
katero je zaradi negibnosti moškega sumil, da je poškodovana. Kasneje se mu je pridružil tudi eden 
od prej omenjenih voznikov, s katerim sta nato skupaj držala poškodovanega v položaju, ki je 
preprečeval nadaljnje poškodbe, in ga pri tem bodrila.  Potem ko so gasilci ranjenca spravili iz kabine, 
so ga reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center. Čeprav se je policist Aleš Plavčak na kraju 
prometne nesreče znašel v prostem času, je k reševanju ponesrečenega voznika pristopil brez 
oklevanja in z veliko požrtvovalnostjo, zato mu podeljujemo medaljo policije za požrtvovalnost.   
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Popoldne 22. avgusta 2019 je v enem izmed stanovanjskih objektov v centru Pirana izbruhnil požar. 
Poleg vseh intervencijskih služb so bili zaradi dogodka aktivirani tudi redarji Občine Piran, med njimi 
tudi Mihael Tomše. Slednjega je ena izmed rešenih stanovalk obvestila, da je v stanovanju, ki so ga že 
zajeli ognjeni zublji, še vedno ujet njen 12-letni sin. Mihael Tomše se je brez obotavljanja 
požrtvovalno vrnil v stavbo, poiskal 12-letnika ter ga na ramenih, že popolnoma onemoglega odnesel 
do Tartinijevega trga, približno 200 metrov od požara, do prvega reševalnega vozila. Tomše je nato 
nadaljeval z nudenjem pomoči pri reševanju, dokler ni zaradi zastrupitve z dimom tudi sam omagal in 
so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Zaradi opisanega izredno požrtvovalnega dejanja si  občinski redar 
Mihael Tomše upravičeno zasluži medaljo policije za požrtvovalnost.   
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27. avgusta  2019,  okoli  16. ure, je šla občanka Maša Vidmar mimo zlatarne v Portorožu.  Opazila je 
priprta vrata, v notranjosti pa neznane moške. Pomislila je, da je morda kaj narobe z zlatarjem, ki ga 
pozna. Odprla je vrata in ga zagledala ležati na tleh. Noge je imel zvezane s plastično  vezico, nad njim pa 
sta se sklanjala moška. Opazila je še tretjega moškega, ki si je nakit dajal v žepe. Začela je kričati, storilci 
so za trenutek prenehali s svojim početjem, nato pa stekli ven. Po njihovem odhodu je pomagala zlatarju 
in o dogodku obvestila policijo. Občanka Maša Vidmar je s svojo pomočjo in posredovanimi 
informacijami nedvomno  prispevala k temu, da so bili vsi trije storilci v nadaljevanju uspešno 
identificirani. Zato prejme medaljo policije za požrtvovalnost.    
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Dopoldne 2. avgusta 2019 se je na območju Litije razbesnelo neurje z močnim vetrom. Med kontrolo 
prevoznosti glavne ceste med Litijo in Mošenikom so komandir Policijske postaje Litija Gorazd Sinjur 
ter policista Andrej Bračič in Damjan Kočar naleteli na popolno zaporo ceste pri naselju Spodnji Log. 
Mimo kolone je takrat do zapore pripeljalo tudi reševalno vozilo Zdravstvenega doma Litija na nujni 
vožnji, zato so policisti poskušali oviro čim prej odstraniti. Andrej Bračič je stekel do tovornega vozila 
v koloni, voznik katerega je nato ob signaliziranju policistov s pomočjo jeklenice razmikal drevje s 
ceste. Medtem sta policist Damjan Kočar in komandir Gorazd Sinjur sama odstranjevala vse veje in 
tanjša debla, ki so ovirala promet in jih je bilo mogoče umakniti s prostimi rokami. Na ta način je 
trojica drevje na cestišču toliko razmaknila, da je lahko reševalno vozilo po tem koridorju nadaljevalo 
nujno vožnjo. Na podobno situacijo sta policista Andrej Bračič in policistka Laura Gombač naletela na 
območju doline Reka, kjer je bilo na 200-metrskem odseku ceste čez vozišče podrtih več deset 
dreves. Eno je celo padlo na streho avtomobila, a voznica k sreči ni bila poškodovana. Med 
posameznimi podrtimi debli je na tem odseku ostalo »ujetih« še nekaj vozil. Policist Bračič jim je 



odredil, naj se umaknejo na varno s tega območja, saj so se posamezna drevesa še vedno podirala, 
nato pa telefoniral policistu Jožetu Lovšetu, ki je stanoval v bližini, in ga prosil za pomoč. Lovše se je 
brez pomislekov takoj primerno opremil in prinesel tudi dve motorni žagi, da sta z Bračičem lahko 
začela z žaganjem podrtega drevja. Gombačeva je nažagano vejevje in tanjša debla sama nosila s 
cestišča, ko pa je šlo za večje in težje dele debel, so jih s ceste povlekli skupaj. Po približno 20 
minutah je policistom na cestišču uspelo narediti prehod, ki je bil dovolj širok, da so lahko vozniki 
odpeljali svoja vozila. Litijskim policistom Andreju Bračiču, Lauri Gombač, Damjanu Kočarju, Jožetu 
Lovšetu in Gorazdu Sinjuru za  njihovo požrtvovalnost, odgovornost in samoiniciativnost podeljujemo 
medalje policije za požrtvovalnost. 
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Policista Policijske postaje Nova Gorica, Aleksander Miško in Bojan Zupančič, sta bila 7. julija 2019 
popoldne poslana na Vogrsko, do okrvavljenega taksista, ki naj bi ga napadel potnik. Pri prvem 
izogibališču pred vstopom na hitro cesto sta opazila moškega, ki si je na vratu tiščal okrvavljeno krpo. 
Povedal je, da ga je med vožnjo taksija potnik z nožem porezal po vratu in da je storilec v njegovem 
avtomobilu. Policista sta se zapeljala pred vozilo, ki je bilo ustavljeno v križišču. Osumljenec je sedel 
na voznikovem sedežu, sklonjen pod volanom. Na podlagi okoliščin sta policista hitro ocenila, da 
bosta izvajala nevaren postopek, in sta postopek varovala s službeno pištolo. Osumljenca sta začela 
pozivati, naj izstopi. Večkrat sta ga opozorila tudi v angleškem jeziku, vendar ukazov ni upošteval, 
nasprotno, v  nekem trenutku je izvlekel  nož in stekel proti policistu. Zaradi resne ogroženosti 
policistovega življenja je bilo nato uporabljeno strelno orožje. Policista Bojan Zupančič in Aleksander 
Miško sta med intervencijo hitro, učinkovito, zakonito in strokovno onesposobila osumljenca 
kaznivega dejanja, ga prijela in mu tako preprečila morebitno še hujše kaznivo dejanje, pri tem pa sta 
nevarnosti izpostavila tudi lastno življenje, zato jima podeljujemo medalji  policije za požrtvovalnost.    

 
Medalji za hrabrost 
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Policista Policijske postaje Ptuj Sašo Habjanič in Aleš Serdt sta bila zgodaj zjutraj 4. aprila 2020 
poslana na Kidričevo, kjer je gorela večstanovanjska zgradba. Po stopnišču sta se povzpela do prvega 
nadstropja, iz katerega se je vil gost črn dim. Gorelo je na koncu hodnika, pred vhodnimi vrati. Policist 
Habjanič je stekel do službenega vozila po gasilni aparat in se hitro vrnil nazaj, da bi lahko njegov 
kolega Serdt, ki je tudi član prostovoljnega gasilskega društva, takoj začel gasiti. Zaradi močnega dima 
se je ulegel na tla in se po vseh štirih splazil v hodnik z gasilnim aparatom v roki. Policist Habjanič ga 
je takrat s hojo v počepu spremljal in s svetilko svetil pred njim, da ne bi izgubil orientacije. Ker jima 
je zmanjkovalo zraka, sta se vrnila pred blok, kjer sta opazila, da še vedno gori. Zajela sta zrak in se na 
ta način še enkrat vrnila na hodnik in pogasila ogenj. V tistem času so pred blok prispeli tudi gasilci, ki 
so nad kuriščem odprli okno, skozenj na dvorišče odvrgli gorljive stvari in jih polili z vodo. V 
notranjosti so še pogasili pogorišče ter na hodnik prinesli ventilator in prepihali stanovanjski blok. V 
tem času pa je policist Habjanič odhitel do zunanjega okna stanovanja, pred katerim je gorelo, in 
skozi odprto okno v notranjosti opazil dve ženski. Svetoval jima je, naj se zadržujeta čim bližje oknu, 
da se ne bosta zastrupili z dimom. V opisani nevarni situaciji sta pogumna policista Sašo Habjanič in 
Aleš Serdt nedvomno preprečila nastanek morebitnih hujših posledic, pri čemer sta veliki nevarnosti 
izpostavila tudi svoji življenji, zato se jima podeljuje medalji policije za hrabrost.  



 


