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Ljubljana, 7. 12. 2020

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča za
proučitev možnosti finančne pomoči oziroma sofinanciranja vzreje športnih konj, ki je
zaradi posledic epidemije COVID-19 v velikih težavah ter na podlagi prvega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Branka
Tomažiča in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga, da pobudo
prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča se glasi:
Prouči naj se možnost za finančno pomoč oziroma sofinanciranje vzreje
športnih konj, ki je zaradi posledic epidemije COVID-19 v velikih težavah.
Obrazložitev:
Posledice epidemije COVID-19 se bolj ali manj odražajo domala že v vseh kmetijskih
panogah, saj se z veljavnimi interventnimi ukrepi praktično ustavlja javno življenje.
Tako se tudi vzreditelji športnih konj soočajo z velikimi finančnimi težavami, ki pa
bodo imele daljnosežne posledice, saj se bo zaradi likvidnostnih težav in
nezmožnosti financiranja začelo vzrejo športnih konj opuščati.
Vzreja konj je tradicionalna slovenska gospodarska dejavnost, ki ima svoj doprinos v
gospodarskem kot tudi v socialnem in terapevtskem smislu, v turizmu in rekreaciji ter
konjeniškem športu. Vzreja športnih konj je delo na dolgi rok in predstavlja velike
naložbe v plemenske živali tako za dirkalni šport (galopske in kasaške dirke) kot za
turnirski šport (dresura, preskakovanje ovir in vsestranska preizkušnja ali eventing). V
trenutnih razmerah veliko vzrediteljev tekmovalnih konj ne more voziti na treninge,
kaj šele na nastope, kar bo imelo dolgoročne negativne posledice na konjeniški
šport. Opuščanje treningov in drugih vlaganj v športne konje ter same nadaljnje
vzreje športnih konj bo negativno vplivalo na konjeniški šport nasploh, saj se bo
zmanjšalo ali celo opustilo posamezna tekmovanja.

Z vzrejo športnih konj so povezani gospodarstvo, trgovina, veterina, zdravstvo,
kmetijstvo, dodatna delovna mesta, prijazna izraba časa itd., zato bi bilo smiselno
razmisliti o primernih ukrepih finančne pomoči, ki bi pripomogli k ohranitvi te
dejavnosti.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20) nanjo v roku 30 dni odgovori.
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