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V soboto, 18. 12. 2010, ob 18.30 uri, so policisti Policijske postaje (PP) Ravne na Koroškem,
po anonimnem klicu o sumljivem dogajanju v stanovanju, posredovali v zasebnem prostoru na
Ravnah na Koroškem. Ob prihodu policistov je bilo stanovanje zaklenjeno, na pozive se ni
nihče odzival, v stanovanju pa je bilo tiho. Glede na vsebino predhodne prijave se policisti niso
zadovoljili z ugotovljenim, temveč so počakali v neposredni bližini stanovanja.
Po dvanajstminutnem čakanju so iz stanovanja zaslišali kričanje in ženske klice na pomoč, zato
so ponovno intervenirali in stanovalce pozvali, da odprejo vrata. Ko je stanovalec v stanovanju
pričel kričati, da vrat ne bo odprl, v ozadju pa je bilo še vedno slišati ženske klice na pomoč,
so policisti v skladu z določili Zakona o policiji nasilno vstopili v stanovanje.

V stanovanju so zalotili 42-letnega stanovalca, ki se ob njihovem posredovanju policistov ni
umiril, temveč se jim je aktivno uprl. Zaradi neupoštevanja ukazov in upiranja, so bila zoper
njega uporabljena prisilna sredstva, nato pa je bilo zoper nasilneža odrejeno pridržanje do
izstreznitve.

Navedeni je pred tem v stanovanju pretepal svojo 39-letno ženo, ki je krvava obležala na tleh
kopalnice. Policisti so ji nudili prvo pomoč nakar je bila z reševalnim vozilom prepeljana na
zdravljenje v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Ob pretepanju je utrpela lahko telesno
poškodbo. Med zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da kršitelj nad svojo ženo že dalj časa
izvaja psihično in fizično nasilje, zato mu je bil po končanem pridržanju do izstreznitve izrečen
ukrep prepovedi približevanja.

Policisti PP Ravne na Koroškem so kršitelju zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in
miraizdali plačilni nalog za plačilo globe. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja
Nasilja v družini in kaznivega dejanja povzročitve Lahke telesne poškodbe, bodo zoper
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osumljenca podali tudi kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo Slovenj Gradec.
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