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Zveza:  e-pošta, z dne 7. 5. 2013 (Številka: 092-156/2013/1) 
 
 
 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju vam posredujemo odgovor na Predlog 4457-156: Prepoved vzreje tekmovalnih 
živali. 

 

PREDLOG 

 

Včeraj sem poslušal pri poročilih ponovno o zgodbi nedeklariranega konjskega mesa in kako so 

tekmovalni konji v tolikšni smeri zastrupljeni, da niso primerni za hrano. Nihče pa se ne ustavi 

pri dejstvu, da zastrupljamo živali, da služijo sebičnemu človeškemu impulzu po užitku in 

zagledanosti vase in svoje potrebe. Menim, da je potrebno vzrejo konj za tekme prepovedati. Tu 

ne gre samo za kemikalije - steroide in antibiotike, temveč tudi za fizično zlorabo konj. Torej ne 

samo za biološke posledice (poraba antibiotikov v vzreji živali pomeni razvoj bakterij, ki so na 

antibiotike odporne in to spet nemoč medicine, da ljudi pred patogenimi bakterijami zaščiti), 

ampak tudi za etično dimenzijo nas ljudi, kako kažemo svojo "človeškost" ne le proti sebi, 

temveč proti najšibkejšim - proti živalim. In kako vzgajamo naše otroke - da je trpljenje živali v 

naš užitek nekaj sprejemljivega in samoumevnega. Se pravi, da jih vzgajamo v nečuteča in 

neempatična bitja, kar se nam bo, ko bodo odrasli, vrnilo v enaki meri kot zgodba z antibiotiki. 

Skratka: predlagam prepoved vzreje živali v tekmovalne namene. 
 
 

ODGOVOR 
 
 
V številnih kulturnih okoljih (tudi v Sloveniji) imajo kopitarji dvojni pomen. Veljajo za rejne živali, 
katerih meso vstopa v prehransko verigo, ljudje pa jih posedujejo tudi kot družne živali, katerih 
namen je med drugim tudi nastopanje v športnih prireditvah. Nekdaj so konje uporabljali tudi kot 
delovne živali, pa je njihova uporaba zamrla vsled vse pogostejše uporabe kmetijske 
mehanizacije. 
 
Uporaba konj v športne namene je zelo močna tradicija po vsem svetu. Prepoved takšne 
dejavnosti bi bilo po našem mnenju preradikalen ukrep. Pojasnimo pa naj tudi, da imata 
Slovenija in Evropska unija sprejeto ustrezno zakonodajo na področju zaščite živali, kakor tudi 
zakonodajo na področju zdravja živali, katerih izvajanje nadzirajo pristojni organi. 
 
Vašega predloga torej ne moremo upoštevati. 
 
S spoštovanjem,  
 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 


