
»Postopek sem prevzel 21. no-
vembra 2008 in od takrat se z njim
ukvarjam. Prejšnje dogodke lahko
najlaže opiše dr. Čadoničeva,« je
Milan Pogačnik vrgel rokavico ge-
neralni direktorici Veterinarske
uprave RS (Vurs) Vidi Čadonič
Špelič, ki je spremljala novinarsko
konferenco iz zadnje vrste v dvorani.

Na vprašanje Dela, ali naj glede
na razmere, ki so pripeljale do tra-
gične smrti lastnika psov, odstopi
direktorica Vursa ali on, je minister
odgovoril, da je odločba o vrnitvi
psov zagotavljala varnost okolice
»pod pravilno izvedbo«. Čadonič
Špeličeva pa je zanikala, da bi bila
odgovorna za zaustavljeno uspava-
nje psov (z odločbo ga je odredil
Uroš Andrenšek z ljubljanskega
Vursa). Zatrdila je, da ni nikogar po-
klicala in nikomur naročila, naj za-
drži uspavanje, je pa na vprašanje
direktorice živalskega vrta potrdila,
da je vložena pritožba. »Mislim, da
ni imela v rokah pritožbe stranke,
zato sem ji sporočila to, kar sem lah-
ko naredila v skladu z 293. členom
zakona o splošnem upravnem po-
stopku. Sporočila sem ji, da smo to
pritožbo posredovali na drugo sto-
pnjo na ministrstvo za kmetijstvo.
Torej ni bilo storjeno nikakršno
pravno dejanje, šlo je za obvestilo.«

Na dvakrat ponovljeno opombo,
da je v odločbi jasno zapisano, da
pritožba ne zadrži izvršbe, a je bilo
to dejanje kljub vsemu preprečeno
zaradi pritožbe, je odgovorila, da ni
preprečila usmrtitve psov, ampak
je le obvestila stranko v skladu z za-
konom o upravnem postopku, ni-
komur pa ni nič nalagala, ker ni vo-
dila postopka. Tega je vodil inšpek-
tor Uroš Andrenšek in veterinarska
uprava je izdala tri odločbe, v kate-
rih je odredila humano usmrtitev
psov.

»Lastnik se je vedno pritožil, ve-
dno je bil upoštevan 293. člen in ve-
dno je bilo treba počakati na drugo-

komisijo izvedencev imenoval lju-
bljanski območni urad Vursa, ki ga
je vodil Andrenšek (ta je pozneje
odstopil).

»V dogajanje se je vključilo veli-
ko zelo sposobnih pravnikov in dej-
stvo je, da kadar gre za povsem stro-
kovna vprašanja, nikoli ni dobro,
da se politika ukvarja s tako zadevo.
Vmešali so se ljudje, ki so bili prija-
telji pokojnega dr. Baričeviča. Mi-
slim, da lahko marsikdo zdaj razmi-
šlja, ali je storil prav ali ne in ali ga
niso s svojim početjem pomagali
ubiti. Osebno sem Baričeviču pove-
dal, da nikoli ne bom podpisal do-
kumenta, da bi lahko imel te tri pse,
tudi zaradi njegove varnosti ne.«

Vidic se strinja, da bi morali ukre-
pati že ob prvem krvoločnem napa-
du sredi Ljubljane pred skoraj štiri-
mi leti; takrat je bila izdana odloč-
ba, da je treba pse evtanazirati, a je
posredovala direktorica Vursa. Na
vprašanje, ali je bil torej tu izvirni
greh za dogodek, ki je zahteval po-
novno človeško žrtev in naposled
usmrtitev nevarnih psov, je odgo-
voril: »Z malo več poguma in odloč-
nosti bi lahko ukrepali, a se žal ta-
krat to ni zgodilo.«

Izvedenci
Ker mnenja izvedencev, ki so bili

odločno proti vrnitvi krvoločnih
psov lastniku, na ministrstvu oziro-
ma upravnem sodišču niso upošte-
vali, kot je na včerajšnji tiskovni
konferenci pojasnila Tanja Hof-
man iz pravne službe ministrstva
za kmetijstvo, je bila lani imenova-
na nova trojica izvedencev. Neod-
visnih strokovnjakov, kot je nekaj-
krat poudaril minister. Na podlagi
njihovega enotnega mnenja (to je
zatrjeval minister, eden od članov
je namreč dal ločeno mnenje, iz ka-
terega je nedvoumno, da je dal le
oceno o zdravstvenem stanju psov
Atlasa in Joy v zavetišču) je ministr-
stvo psa z odločbo vrnilo lastniku.
Neuradno je bil omenjeni veterinar
proti vrnitvi.

Da je bila z združitvijo treh psov v
krdelo narejena velika napaka, ni
nobenega dvoma, je prepričan Vi-
dic. »Če bi lastnik stoodstotno rav-
nal po odločbi, ki jo je napisala izve-
deniška komisija, se to včeraj ne bi
zgodilo, ker ti psi ne bi nikoli prišli
skupaj. Štirideset let se poklicno
ukvarjam s psi in si treh takšnih ne
bi upal imeti v hiši.«
Marjeta Šoštarič

Tudi na veterinarski upravi
se izmikajo odgovornosti
Vida Čadonič Špelič je zanikala, da bi bila odgovorna za zaustavljeno evtanazijo
psov – Kinolog Jože Vidic: Vmešali so se »prijatelji« pokojnega Baričeviča
Ljubljana – Minister Milan Pogačnik je odločno zanikal, da bi izvajal kakršne koli pritiske na ljudi, ki so odločali o vr-
nitvi nevarnih psov Sašu Baričeviču. Postopek so vodili pravni strokovnjaki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, v odločbi vrnitve psov pa so bili zapisani pogoji, ki so upoštevali izvedensko mnenje, med drugim je
bil upoštevan čredni nagon živali, je včeraj pojasnjeval minister.

stopenjsko odločitev,« se je branila
direktorica Vursa. Na vprašanje,
kako bi ravnala kot strokovnjaki-
nja, je odgovorila, da v tem primeru
njeno osebno mnenje ni pomemb-
no, ker so morali upoštevati zakon
in delati v skladu z upravnim po-
stopkom. Osebna mnenja inšpek-
torjev se lahko velikokrat razlikuje-
jo od veljavne zakonodaje, vendar
je inšpektor dolžan odločati po za-
konu.

Nevarno krdelo
Ugledni in mednarodno priznani

kinolog Jože Vidic je za Delo pove-
dal, da obžaluje tragični dogodek, ki
ga je povzročil splet nesrečnih oko-
liščin, pa tudi malo preveč zaupanja
nesrečne žrtve same vase. Svoje je
prispeval še predpis, ki je veljal v ča-
su dogodka, ko bi lahko ukrepali in
preprečili, da ti trije psi ostanejo
skupaj. »Nikakor ni prav, da so žive-
li skupaj. Potem ko smo preizkušali
njihove lastnosti, smo v izvedeni-
ško mnenje nedvoumno napisali,
da so tempirana bomba.« Vidica je v

hudega sluteč hodil po Oražnovi
ulici. Pred podivjanimi psi so ga re-
šili šele policijski streli, saj sta mo-
rala policista enega (Knighta) ustre-
liti, preostale tri pa je veterinarski
inšpektor zasegel in oddal v zaveti-
šče na Gmajnicah. Sprva je stroške
oskrbe plačevalo sodišče, saj so psi
v skladu z zakonom o kazenskem
postopku veljali za zasežene »pred-
mete«, od februarja 2008 pa je oskr-
bo zanje plačeval Baričevič (naj-
manj napadalnega Atosa so mu vr-
nili aprila 2007, za Joy in Atlasa pa
je bíl papirnato vojno in ju dobil na-
zaj junija lani).

Zaradi napada psov na Megliča je
zoper upokojeno zdravnico Roter-
jevo na ljubljanskem okrajnem so-
dišču tekel kazenski postopek zara-
di povzročitve splošne nevarnosti,
a sojenja zaradi njenega slabega
zdravstvenega stanja niso mogli

Dva bulmastifa, Joy in Knight, sta
julija 2002 v naselju Špina pri Uma-
gu raztrgala psičko mešanko. V ro-
kah jo je držala njena lastnica, a ko
sta se bulmastifa zapodila proti njej,
je psička skočila na tla in začela be-
žati. Joy in Knight sta jo dohitela in
pokončala.

Devet mesecev pozneje je Joy v
ljubljanskem parku Tivoli napadla
samico malega angleškega hrta
(whippet), Divo. Lastnik jo je po-
skušal rešiti tako, da jo je dvignil v
zrak, a ga je bulmastif podrl na tla in
pogrizel psičko. Joy je menda prav
tako v tivolskem parku hudo pogri-
zla pritlikavega pinča Piksija, dva
bulmastifa pa sta napadla in hudo

ranila kraškega ovčarja Karija.
Eden od psov je leta 2004 skočil na
žensko, ki je mirno hodila po cesti,
jo podrl na tla in ranil po nosu. Poli-
cija je zaradi tega dogodka zoper
(zdaj pokojno) Zoro Roter, Bariče-
vičevo partnerko in takratno ura-
dno skrbnico psov, podala predlog
za uvedbo postopka o prekršku za-
radi kršitve zakona o zaščiti živali,
ker ni ustrezno zagotovila varstva
nevarne živali, še en predlog pa je
podala, ko je njen bulmastif ugri-
znil drugega psa.

Da so bulmastifi nevarni tudi za
ljudi, se je potrdilo 15. marca 2006,
ko so napadli zdaj 38-letnega Trži-
čana Stanislava Megliča, ki je nič

speljati. Ker je avgusta 2008 umrla,
so postopek ustavili, civilni posto-
pek zaradi tožbe Megliča, ki je od
Roterjeve in Baričeviča zahteval
odškodnino, pa se je nadaljeval.
Pravdni postopek, ki je tik pred
koncem, se bo, ne glede na Baričevi-
čevo tragično smrt, nadaljeval, saj
pooblastilo pravnemu pooblaščen-
cu po smrti ne preneha (prekličejo
ga lahko dediči), sodišče pa bo mo-
ralo ugotoviti, kdo so Baričevičevi
dediči in jih pozvati, da vstopijo v
pravdo. Enako bo tudi s tožbo in-
štruktorice psov, ki je sodelovala
pri prevzgoji psov v zavetišču na
Gmajnicah, kjer so jo trije bulmasti-
fi napadli in ogrizli julija 2006. Žen-
ska s tožbo od Baričeviča in Dušana
Hajdinjaka, čigar podjetje je skrbe-
lo za šolanje napadalnih psov, zah-
teva 18.000 evrov odškodnine.
Iva Ropac
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Na ljubljanski policiji so potrdili,
da so predvčerajšnjim okrog 16.30
na dvorišču stanovanjske hiše v
Oražnovi ulici psi napadli lastnika.
To je bil zdravnik Saša Baričevič, ki
si je na vse pretege prizadeval, da bi
tri bulmastife, ki so leta 2006 že hu-
do ranili mimoidočega sprehajalca
Stanislava Megliča, dobil nazaj.
Bulmastifi so se agresivno odzvali
še na prevzgoji v ljubljanskem zave-
tišču za živali Gmajnice, saj so po-
grizli inštruktorico.

Prav vrnitev psov v urbani predel
ljubljanskega Viča je v javnosti
sprožil kar nekaj pomislekov. Pogo-
varjali smo se z Ledo Zajc, poklicno
sprehajalko psov, ki dobro pozna
kronologijo nesrečnih bulmastifov.
»To je res velika tragedija in eksce-
sni dogodek, predvsem zato, ker so
psi napadli lastnika. Kaj takšnega je
namreč že v svetu izredno redko.
Zakaj so se tako odzvali, verjetno ne
bo nikoli znano. A ne glede na to, da

so po bitki radi vsi generali, menim,
da štirje takšni psi [od začetka so bi-
li štirje, a je policija po napadu na
sprehajalca leta 2006 enega ustreli-
la] nimajo kaj iskati v urbanem oko-
lju,« je povedala.

Nenavadno se ji zdi predvsem, da
so psi – glede na njihovo preteklost
– odšli nazaj v okolje, kjer so že na-
padli. »Če nekdo najde zapuščene-
ga psa, ga v zavetišču testirajo, ali je
sploh primeren za oddajo, v na-
sprotnem primeru ga žal evtanazi-
rajo, saj bi bil lahko nevaren za oko-
lico. Podobno bi se verjetno zgodilo
s temi bulmastifi, če bi jih nekje na-
šli. Težko verjamem, da bi po testi-
ranju ocenili, da je to krdelo psov
primerno za urbano okolje.« Kot
drugi strokovnjaki je tudi ona opo-
zorila na pomanjkanje izobraževa-
nja in znanja lastnikov psov.

Kot smo že včeraj podrobno po-
ročali, so policisti po intervenciji
velik del območja Oražnove ulice

povsem zaprli. Ker ni šlo za preiska-
vo kakšnega hujšega kaznivega de-
janja, nas je zanimalo, zakaj je traja-
la debelih šest ur. Vinko Stojnšek s
Policijske uprave Ljubljana nam je
pojasnil, da so sprva tako ravnali,
ker so morali izključiti možnost ka-
znivega dejanja. »Območje pa je
dlje časa ostalo zaprto zaradi varno-
sti policistov in okolice, vse dokler
ni bilo znano, kakšna usoda bo do-

letela preostala psa, ki sta se zatekla
v uto na dvorišču,« je pojasnil. Zani-
kal je navedbe nekaterih medijev,
da so psa uspavali policisti. »Policija
za to nima pristojnosti, to je naloga
veterinarske službe. Ko so oni kon-
čali delo, smo preiskavo na terenu
končali tudi mi.«
Mitja Felc

Policijsko poročilo
Maja Adlešič z ljubljanske policijske uprave je v poročilu med drugim
zapisala, da so policisti ob prihodu na kraj dogodka poskušali preprečiti
napad psov na lastnika in sebe; pri tem so enega psa s strelnim orožjem
usmrtili, enega pa ranili. Nato sta se psa zatekla v uto na dvorišču, kjer
so ju imeli policisti pod nadzorom do prihoda veterinarskega
inšpektorja. Kriminalisti bodo o zbranih ugotovitvah obvestili pristojno
tožilstvo. Leda Zajc – »Štirje takšni psi nimajo kaj iskati v urbanem okolju.«
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Pasma bulmastif izvira iz Anglije,
kjer so s križanjem angleškega bul-
doga in mastifa hoteli dobiti psa, ki
bi imel vso moč in mogočnost ma-
stifa (angleške doge) ter osebnost
buldoga, ki ga odlikujejo prijaznost
in zanesljivost ter pogum, zaradi
vseh teh lastnosti pa je lahko dober
čuvaj. S križanjem so dobili psa, ki
je velik in odločen.

Pasma je v Sloveniji precej manj
navzoča kot drugod po svetu. To je
velik pes, molosoidnega tipa, ki je

po navadi rjave barve (različnih od-
tenkov). Njegova plečna višina lah-
ko meri tudi do 70 centimetrov, do-
seže pa težo do 60 kilogramov. Že
sama velikost in teža tega psa dajeta
vedeti, da so ti psi težko obvladljivi,
če se jim »strga«. Strokovnjaki pou-
darjajo, da so to načeloma miro-
ljubni psi, a opozarjajo, da jih je tre-
ba že zgodaj dobro naučiti, kaj po-
meni beseda »ne«, in tako zagotovi-
ti, da ne bi delali preveč po svoje.
M. Fe.

Mešanica buldoga
in mastifa

Bulmastif – Mogočnost mastifa in osebnost buldoga.
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Nevarni bulmastifi že večkrat napadli

Ko pasji zobje trgajo meso
Da so bulmastifi nevarni tudi za ljudi, se je potrdilo 15. marca 2006, ko so napadli Stanislava Megliča
Pravdna postopka zoper lastnika psov Saša Baričeviča bosta ne glede na njegovo smrt tekla dalje
Ljubljana – Potem ko so trije bulmastifi na domačem dvorišču pokončali
svojega lastnika, znanega ljubljanskega zdravnika Saša Baričeviča, se je po-
kazalo, da so bila opozorila strokovnjakov, da so psi v krdelu izredno nevar-
ni in jih zato ne smejo skupaj vrniti lastniku, temveč bi jih bilo treba ločiti,
utemeljena. Ti psi so v preteklosti že napadli, tako druge pse kakor ljudi.

V torek zvečer v Oražnovi v Ljubljani
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Barsos bo delal nemoteno naprej
Ljubljana – Zdravnik Sašo Baričevič je bil eden izmed dveh lastnikov najve-
čjega zasebnega medicinskega centra Barsos v središču Ljubljane, uveljavlje-
nega predvsem zaradi samoplačniških pregledov za menedžerje. Barsos, v
katerem je zaposlenih 20 ljudi, poleg tega pa (kot piše na njihovi spletni stra-
ni) ponuja raznovrstne zdravniške preglede s področja interne medicine za
samoplačnike 40 vrhunskih zdravnikov iz Univerzitetnega kliničnega centra
v Ljubljani in Onkološkega inštituta, bo kljub tragični smrti lastnika nemote-
no deloval naprej, je povedala Cvetka Dragoš Jančar, solastnica in strokov-
na direktorica podjetja Barsos – MC.
K preminulemu Sašu Baričeviču je bilo vpisanih 3593 zavarovancev, vendar
ni bil nosilec koncesije on, ampak podjetje Barsos – MC, pri katerem je bil za-
poslen. V primeru smrti je to, kdo je nosilec koncesije, ključno, so pojasnili
na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »V takem primeru začasno

nadomeščanje zdravnika zagotovi nosilec koncesije, njegovo ravnanje pa je
vezano na določila pogodbe o izvajanju koncesije med njim in konceden-
tom, to je Mestno občino Ljubljana (MOL). To pomeni, da mora biti pacien-
tom, ki so kot svojega izbranega zdravnika izbrali Saša Baričeviča, zagoto-
vljen nadomestni zdravnik.«
Cvetka Dragoš Jančar, sicer tudi zdravnica pediatrinja, h kateri je v Barsosu
vpisanih 1830 zavarovancev, je zagotovila, da bo kljub tragičnemu dogodku
zdravstvena oskrba vseh 6000 ljudi, ki obiskujejo njihove ordinacije iz na-
slova obveznega zdravstvenega zavarovanja, nemotena. O smrti bo podje-
tje obvestilo koncedenta in v soglasju z MOL manjkajočega zdravnika nado-
mestilo. Cvetka Dragoš Jančar bo odslej tudi generalna direktorica Barsosa,
kar je bil doslej preminuli.
Mi. Z.

Tragični primeri
Večina napadov psov na ljudi se konča »le« z ugrizi, nekaj pa je bilo tudi
tragičnih. Junija 1995 je domači pes Nero v Laporju ubil 14-mesečnega
dečka. Ko je mati z dečkom v naročju hodila čez dvorišče, se je
sedemletni mešanec zapodil vanjo, ji iztrgal otroka in mu zdrobil glavo.
Junija 2006 je v vasi Blaškovac blizu Zagreba mešanec med nemškim
ovčarjem in rotvajlerjem do smrti ogrizel 23-mesečnega otroka. Na
severozahodu Nizozemske je mati nekaj po polnoči preverjala, kako spi
njen osem dni star dojenček, a ga je v zibelki našla mrtvega. Ogrizel ga je
domači pes husky. Maja 2008 je v hrvaškem Solinu ameriški stafordski
terier do smrti pogrizel 76-letnega moškega, ki mu je v boks nesel hrano.
Marca lani je na Kosovu v bolnišnici umrl sedemletni deček, ki ga je med
vračanjem iz šole napadla skupina potepuških psov. V Avstriji je
novembra lani rotvajler policijskega vodnika psov pokončal njegovo
enoletno hčerko, pred očmi zgrožene babice pa je decembra lani hišni
ljubljenec, ameriški bulmastif, v nekem angleškem kraju napadel
štiriletnega dečka in ga ubil; štiriletnik je bil peta mlada žrtev nasilnih
kosmatincev v zadnjih treh letih v Angliji. Devetinštiridesetletna
ženska, ki jo je v ameriški zvezni državni Virginija decembra lani do smrti
pogrizel aljaški malamut, je bila 27. lanska žrtev napadov psov v ZDA,
leta 2008 pa je tam zaradi napadov psov umrlo 24 ljudi.

Po napadu pobesnelih bulmastifov

Okoliščine bodo najbrž ostale skrivnost
Vztrajanje pri skrbništvu je lastnika stalo življenje – Tretji napad usoden tudi za pse – Zakaj so napadli?
Pomanjkanje izobraževanja in znanja lastnikov psov – Včeraj je bil del Oražnove ulice zaprt kar šest ur
Ljubljana – Razprave, komentarji in iskanje odgovorov o morilskem napa-
du bulmastifov na njihovega lastnika so bile včeraj povsod v ospredju. Ven-
dar bo pravi odgovor verjetno za vedno ostal skrivnost, saj so trije bulma-
stifi 52-letnega Saša Baričeviča pogrizli do smrti. Tudi hitra policijska inter-
vencija in reševalna ekipa najhujšega nista mogli preprečiti. Kot smo že po-
ročali, so policisti enega psa takoj ustrelili, dva pa so pozneje uspavali in ev-
tanazirali veterinarski delavci.

V SLS bi Pogačnika odstavili, ker
je imel dovolj možnosti, da bi ne-
srečo preprečil. V postopku vrnitve
psov, ki so ga vodili na ministrstvu,
je bila vrsta nepravilnosti, a je Po-
gačnik osebno do konca vztrajal, da
to varnosti ljudi ne bo ogrozilo. O
soodgovornosti ministra v poslan-
skem vprašanju sprašujejo tudi v
SDS.

Vodja poslanskega kluba LDS Bo-
rut Sajovic nasprotno pravi, da je
Pogačnik po njim dosegljivih infor-
macijah ravnal v skladu z zakono-
dajo, ko je vrnil pse lastniku, zato
zahteve SLS ne podpirajo, pač pa so
nad njo presenečeni. »Ko sem jese-
ni leta 2006 prvič predlagal zakon o
odgovornem lastništvu psov, ga je

koalicijska večina prejšnjega sklica
zavrnila, med njimi poslanska sku-
pina SLS, tudi zato je njihov poziv k
odstopu nekorekten,« je dejal Sajo-
vic. Vodja poslancev LDS se še spra-
šuje, zakaj se SLS ni podobno od-
zvala pri kar nekaj tragičnih smrtih,
ki jih je povzročilo podivjano gove-
do.

V stranki in poslanski skupini Za-
res menijo, da ne gre za subjektivno
odgovornost ministra, ampak je
kriva pomanjkljiva zakonodaja. Tu-
di v SD bi jo izboljšali, kljub temu pa
poslanci stranke po besedah vodje
poslanske skupine Bojana Kontiča
ne vidijo razlogov, da bi minister
odstopil, saj je ravnal po navodilih
stroke.

Pravkar zamenjani minister Karl
Erjavec (Desus) pa meni, da se bo
moral minister sam odločiti, ali je
odločba njegovega ministrstva do-
volj sporna za odstop, prav tako
predsednik vlade. »Zadeva je obču-
tljiva tudi zato, ker bo postavljeno
vprašanje kazenske odgovornosti
za smrt lastnika, nekdo pa bo moral
prevzeti odgovornost za izdane
sklepe,« je dejal Erjavec. Je lastnik
terierja, zato dobro ve, da je trop
bulmastifov zaradi njihovega tem-
peramenta lahko nevaren.

V SNS so pristojne pozvali, naj
najdejo odgovorne za nesrečo in jih
sankcionirajo.
Mario Belovič, Tanja Starič

Danilo Türk zavrača očitke
Nova Slovenija je predsednika države javno
vprašala, ali je kdaj on osebno ali kdo od
uslužbencev njegovega urada poskušal
vplivati na odločitev, da se psov ne
evtanazira, ampak vrne lastniku. NSi tudi
sprašuje, ali je o bulmastifih in njihovi usodi
kdaj uradno ali neuradno govoril z ministrom
za kmetijstvo. V kabinetu predsednika Danila
Türka kakršno koli posredovanje odločno
zanikajo.

Odzivi političnih strank

SLSzahtevaodstopPogačnika
Borut Pahor bo zahtevo po objektivni odgovornosti ministra komentiral danes
Ljubljana – Tragični dogodek dobiva tudi politične razsežnosti. V opozicijski SLS so že v torek zahtevali odstop mi-
nistra za kmetijstvo Milana Pogačnika, včeraj so se jim pridružili v zunajparlamentarni NSi, odzvali pa so se tudi v
drugih političnih strankah. V koaliciji menijo, da je minister ravnal v skladu z zakonodajo, zato ni nobene potrebe,
da bi odstopil, v večini opozicije pa so prepričani, da bi minister moral prevzeti objektivno odgovornost in odsto-
piti. Predsednik vlade Borut Pahor včeraj zahteve opozicije po odgovornosti ministra za kmetijstvo ni komentiral;
predvidoma bo to storil danes po seji vlade.

Jože Vidic
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Kateri naj odstopi? – Kmetijski minister Milan Pogačnik in direktorica Vursa Vida Čadonič Špelič sta se zagovarjala.
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