
Zakaj si zatiskamo oči pred resnico? 

 

Društvo Zeleni krog se pridružuje izjavi, ki so jo ob nedavnem primeru mučenja psa 

podala društva za zaščito živali. 

 

Ne samo društva za zaščito živali, ampak tudi vsi mentalno zdravi ljudje, ki 
premoremo normalno mero sočutja do živih čutečih bitij in nam je resnično mar tudi 
za dobrobit živali, si še nismo opomogli od odmevnega primera mučenja psa v 
Dokležovju in sramotno nizkih kazni, ki so doletele znane mučitelje, že se je pripetilo 
drugo grozljivo mučenje živali.  
 
Kot poročajo mediji, je v Brestanici lastnik psa privezal za avto in ga vlekel za sabo, 
dokler ni nesrečna žival poginila. Policija je svoje delo tudi v tem primeru opravila 
korektno, žal pa mora ostati identiteta storilca skrita. Če nesrečna žival ni imela 
pravice vsaj do odsotnosti trpljenja, zakaj bi moral tak človek imeti pravico do 
anonimnosti? Ampak tako pač je... Ne glede na to, kakšne težave je lastnik s psom 
baje imel, mu to ne daje nobene pravice do takega zavržnega dejanja, še posebej, ker 
je to, kako je pes vzgojen, odraz lastnika. Kakšen človek je to, je pa razvidno iz tega, 
kakšnega krutega dejanja je bil sposoben. Obstajajo druge možnosti, da se žival odda, 
če je kdo pač res ne želi ali ne more imeti.  
 
Da se vrnemo k nesrečnemu psu: storilec je bil, kot beremo, sicer ovaden na okrožno 
državno tožilstvo. Bojimo pa se, da če primera ne bo dobil v roke tožilec, ki premore 
zadostno mero posluha za pravice živali oziroma za mučenje živali nasploh, se bo 
zgodilo bore malo ali nič, kot se je v primeru Dokležovja, kar je brez dvoma velika 
sramota. Kazni so bile smešno nizke, celo tako nizke, da se je naročnik po 
pripovedovanju sovaščanov še hvalil naokoli, kako poceni jo je odnesel. Do katere 
stopnje civilizacije smo kot narod prišli, da dovolimo tako izživljanje nad nemočnimi? 
Ne zatiskajmo si oči, da se to ne bo ponavljalo. Ponavlja pa se tudi zato, ker 
veterinarska inšpekcija prijave, ki jih pošiljajo prijavitelji, često zelo lahkotno 
obravnava. Izrekajo opozorila, jim celo zažugajo ob kakšnih hudih primerih, to je pa 
že blizu konca sankcij za brezvestneže. Zato pa toliko raje s kaznijo grozijo 
prijaviteljem, ki jih s svojimi prijavami zbezajo iz udobnih foteljev, čeprav dvomimo, 
da obstaja veliko ljudi, ki kar malo za šalo pišejo lažne prijave. Sodišča kar 
tekmujejo, kdo bo bolj razumevajoč do storilcev in neumorno iščejo olajševalne 
okoliščine. Pa kako so tu sploh lahko kakšne olajševalne okoliščine?!  
 
Če bi bila veterinarska inšpekcija učinkovita in kazni ustrezne, če je to za tako 
sprevrženo dejanje, kot je tako zelo kruto mučenje psa sploh mogoče, bi bile stvari 
lahko precej drugačne. Enako velja za sodne inštitucije. Brez haska je čakati na 
spremembe zakonodaje in govoriti o visokih kaznih (800 € je visoka kazen za mučenje 
živali??), če se še ta zakonodaja, ki obstaja, ne uporablja tako, da bi storilce takih 
dejanj kaznovala, kolikor je možno, in imela hkrati tudi preventivni in vzgojni efekt. V 
obeh primerih je bila edino policija tista, ki je korektno in profesionalno opravila 
svoje delo. Upamo si trditi, da so tudi državne inštitucije krive za obstoječe stanje. 
Apeliramo na vse, ki bi lahko kakorkoli pripomogli k izboljšanju zadev na tem 
področju, da končno začnejo opravljati svoje delo, ki ni samo to, ampak tudi 
poslanstvo, kot bi ga morali, in ne tako, kot se sedaj odvija - kar po neki inerciji. 
Ubogi pes je poginil v mukah. Ali je komu sploh mar, da je bilo to živo bitje, ki čuti in 
čustvuje, tako kruto pokončano?  



 
Zakaj si sredi civilizirane Evrope zatiskamo oči pred resnico, ob tem pa se vodilni 
ljudje v vseh zgoraj naštetih inštitucijah razkazujejo po medijih in razlagajo, kako so 
učinkoviti in prizadevni da so – da postane človeku slabo ob tem. Res spadamo v 21. 
stoletje in na ta prostor? Ob takih dogodkih se človek kar slabo počuti, ker pripada 
najkrvoločnejši vrsti, ki čepi na najvišji veji evolucijskega drevesa.  
 
Potrebuješ Majda, predsednica društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka 
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