
ZAPISNIK 1. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA ZAŠČITO ŽIVALI (SSZŽ) 
 
Datum seje: 13. oktober 2014 
Mesto seje: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na Ministrstvu  

za kmetijstvo in okolje, Območni urad Maribor Tržaška cesta 53, 2000 
Maribor. 

Začetek seje: 15.00 
Zaključek seje: 17.30 
 
Prisotni člani: Andrea Bogataj-Krivec, dr. Alenka Dovč, dr. Franc Janžekovič, dr. Marjan 

Janžekovič, dr. Uroš Kovačič, dr. Jurij Trontelj, dr. Erih Tetičkovič 
Ostali: mag. Mitja Šedlbauer 
 
Redno vabljeni: mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Mitja Šedlbauer 
 
Vabljeni: dr. Igor Vojtic (direktor mariborskega Območnega urada Inšpekcije za 

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), predstavnik policije Aleš 
Kegljevič (vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto višji kriminalistični 
inšpektor specialist) in predstavnica policije mag. Uršula Belaj 
(kriminalistična inšpektorica specialistka) 

 
Odsotni: mag. Dejan Židan, dr. Vida Čadonič Špelič (oba opravičeno odsotna) 
 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika z 12. redne seje (prejšnji mandat) 

2. Aktualna problematika – »pasji boji« 

3. Obravnava drugih aktualnih problemov na temo zaščite živali 

4. Razno 

 

1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika z 12. redne seje (prejšnji mandat) 

Svet je sklepčen, seja je zaprta za javnost. Zapisnik prejšnje seje je potrjen. 

2 Aktualna problematika – »pasji boji« 

Dr. Igor Vojtic na začetku poda izčrpno strokovno predavanje o temperamentu psov, 

značilnosti nekaterih pasem, ki se potencialno lahko uporabljajo za pasje boje in načrtnemu 

stopnjevanju agresivnosti s »šolanjem« takih psov. 

Pasji boji temeljijo na temperamentu psa. Pasme, ki so pogosto udeležene v bojih izhajajo  

iz angleškega mastifa, ki pa je pasma, katere pripadniki so pogosto nagnjeni k agresivnosti.  

V zvezi s pasjimi boji sta pomembni dve vrsti agresivnosti: predatorska in socialna 

(dominantna) agresija v zgodovini se je pri teh vrstah pasem pogosto izvajalo selekcijo prav na 

temperament psov in s tem ustvarjalo linije, ki so bile in so bolj nagnjene k agresivnosti. 



Pasme, katerih pripadniki se pogosto uporabljajo v pasjih bojih so ameriški stafordshire terier 

(AST), ki ima močnejšo predatorsko komponento agresije in je zato redko agresiven  

do ljudi, pitbul terier (PBT), ki je lahko agresiven tudi do ljudi, in Staffordshireski bull terrier 

(SBT), ki naj bi se ga držal sloves »dr. Jekyll in Mr. Hyde«, saj lahko tako rekoč na klik spremeni 

vedenje od ljubečega družinskega psa do brezvestnega morilca. Za vse te pasme je pomembna 

zgodnja socializacija psov in odgovornost in izkušenost njihovih skrbnikov. 

Med pasmami, ki se v svetu pojavljajo v povezavi z boji so še argentinska doga, cane corso, 

akita ino, tosa ino, sharpei in fila brasileiro. 

Konec julija 2014 je bila podana prijava na veterinarsko inšpekcijo in policijsko upravo Maribor 

glede dogodkov, povezanih s pasjimi boji. Dr. Vojtic tudi pojasni zakonsko podlago dela 

nadzornih organov (Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Zakon o prekrških) ter omejitvami na 

tem področju. Pri pregonu in sumu mučenja živali, ki je kaznivo dejanje, se primer preda 

policiji. UVHVVR je glede na značilnosti zadevnega primera, iz katerih izhaja, da gre poleg 

organizacije pasjih bojev tudi za vrsto kaznivih dejanj, primer prepustila policiji, ki je edina 

pristojna za izvajanje kriminalističnih preiskav. UVHVVR pa še naprej tesno sodeluje s policijo 

in ji nudi strokovno asistenco, kjer je to potrebno. 

Aleš Kegljevič predstavi delo kriminalistične policije na primeru pasji boji. Doslej v Sloveniji 

nismo imeli veliko izkušenj s podobnimi primeri. Ravno v tem času se začenja glavna obravnava 

sodišču proti šestim osebam v zvezi s primerom Tineta Resnika iz okolice Litije. 

V zvezi s organizacijo pasjih bojev in skupinami, ki se s tem ukvarjajo, pojasni, da gre za zelo 

zaprt krog ljudi, ki so v glavnem povratniki in so udeleženi tudi v drugih kriminalnih dejanjih. 

Vsakršna dejavnost v zvezi z boji se dogaja popolnoma odmaknjeno od oči javnosti. 

Zaenkrat ni konkretnih dokazov, da se same borbe organizirajo tudi v Sloveniji. Odvijajo pa se 

v nekaterih državah bivše Jugoslavije, kakor tudi v Rusiji in Ukrajini. Slovenija je verjetno bolj 

postaja za vzrejo in trening psov, borb samih pa se pri nas verjetno ne organizira. Poznamo 

pasje borbe odprtega in zaprtega tipa. Pri odprtih borbah so prisotni gledalci, zaprte borbe pa 

se snema in se posnetke in statistiko ter rezultate pošlje udeležencem stav. Zato je lokacijo 

same borbe toliko težje odkriti. 

Slovenska policija je povezana s kolegi v Srbiji in BiH. Odnos do psov v tej regiji je zelo drugačen 

kot pri nas, zato vprašanje pasjih bojev tam nima visoke prioritete.  

Kriminalisti so obvestili policijo, na kaj morajo biti policisti pozorni, kadar odkrijejo transport 

sumljivih psov. 

Planet TV ima z iniciativo 'Ustavimo pasje boje' dogovor, da jim iniciativa posreduje prijave 

istočasno kot policiji. Prisotnost TV ekipe na mestu preiskave sicer ni velik problem, saj lahko 

policisti medijem omejijo pristop h kraju preiskave, če bi bilo to potrebno. 



Člani strokovnega sveta smo mnenja, da je potrebno problem pasjih bojev izpostaviti na vseh 

ravneh: stroka in zainteresirana javnost. Obvestila o dogodkih na temo pasjih bojev  

v Sloveniji poslana Veterinarski zbornici, kinološkim društvom, pasjim hotelom… bi približala 

problem tudi stroki. Tako bi bili ti še posebej pozorni na kakršnokoli dogajanje v okolici. 

Prepoznavanje svežih ali starih poškodb, ki vzbujajo kakršenkoli sum na borbo, je potrebno 

prijaviti. Vsled aktivnega boja proti pasjim bojem, bi bilo na mestu tudi posebno obvestilo 

namenjeno veterinarskim ambulantam kako ravnati v teh primerih (dodan E-mail ali 

telefonska številka za te namene) (sklep 2). 

Sklepi: 

SSZŽ je seznanjen z dejavnostmi v zvezi z ugotavljanjem morebitne organizacije pasjih bojev  

v Sloveniji. Svet podpira delovanje slovenskih pristojnih organov nadzora na tem področju in 

drugih, vezanih kaznivih dejanj. 

SSZŽ ugotavlja, da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravila naloge, 

ki izhajajo iz njene pristojnosti ter da sodeluje in nudi strokovno asistenco kriminalistični policiji, 

ki je pristojna za preiskovanje kriminalnih dejanj, povezanih z organizacijo pasjih bojev v 

Sloveniji. 

SSZŽ svetuje ministru, da pozove svoje kolege ministre z območja bivše Jugoslavije  

k proaktivnosti na področju preprečevanja pasjih bojev in reševanja ostalih težav v zvezi  

z zaščito živali. 

SSZŽ ugotavlja, da se državni organi z vprašanjem pasjih bojev prvič seznanjajo. Strokovno 

sodelovanje med kriminalistično policijo in UVHVVR poteka dobro. Morda bo takšno strokovno 

podporo potrebovalo tudi pravosodje. 

3 Obravnava drugih aktualnih problemov na temo zaščite živali 

Andreja Bogataj-Krivec pove o ponavljajočih primerih zapiranja psov v avte v poletnih mesecih 

in izpostavi letošnji primer, ki je zahteval pogin živali v avtu. Izkoristili smo priložnost in 

izmenjali izkušnje z dr. Igor Vojticem in predstavnikoma policije. Predvsem so nam bile 

pojasnjene kompetence vseh sodelujočih v postopku (stranka, najditelj oziroma prijavitelj 

(lahko tudi društvo proti mučenju živali), veterinarski inšpektor, policija, Avto Moto 

Slovenije…). 

Mag. Mitja Šedlbauer svet seznani s t. i. Regionalnim centrom za dobrobit živali. Gre za neke 

vrste referenčni center za področje zaščite živali, v katerem sodelujejo države zahodnega 

Balkana in Bolgarije Upravni odbor centra sestavljajo predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, 

Makedonije, Hrvaške in Bolgarije, ter predstavnica RSPCA iz Velike Britanije. Naslednji 

predviden sestanek bo decembra 2014 v Zagrebu in spomladi 2015 na Bledu. O dogodkih 

bomo sproti obveščeni. 

 



Druga pomembna seznanitev, ki jo je podal mag. Mitja Šedlbauer, je podatek o trenutni 

situaciji glede obrednega klanja. Povedal je, da je muslimanska skupnost sprožila pobudo  

o ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013). O pritožbi bo odločalo 

ustavno sodišče, predvidoma enkrat do konca tega leta. Trenutno je klanje brez omamljanja v 

EU prepovedano še na Švedskem, Danskem in na Poljskem. 

 

Sklep: 

Mag. Mitja Šedlbauer pošlje Andreji Bizjak (Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin) v ponovno obravnavo »Protokol o ravnanju v primerih, ko je potrebno rešiti psa iz 

zaprega avta«. 

 

4 Razno 

Pod razno nismo imeli dodatnih točk. Predvidoma bo naslednji sestanek v decembru 2014. 

 

V Ljubljani, 19. december 2014 

 

Zapisala: Predsednik: 

l.r. dr. Alenka Dovč l.r. dr. Erih Tetičkovič 

 


