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Izjava za javnost
V zadnjih dneh je v javnosti odmevala novica v zvezi z nezakonitim zakolom športnih konj na
Gorenjskem. V kasaški zvezi Slovenije (KZS) ocenjujemo, da je ob novinarskem poročanju o
tem, za nas absolutno nesprejemljivem početju, prišlo do nekaterih netočnih in zavajujočih
informacij, ki neupravičeno škodujejo ugledu kasaškega športa in ljudi, ki se z njim ukvarjajo
in take ekscesne prakse obsojajo.
Nezakonite zakole živali, naj si gre za kasaške konje ali katere koli druge živali, v KZS ostro
obsojamo in jih v celoti zavračamo.
Z dotičnim primerom sicer nismo uradno seznanjeni, so pa ugotovitve inšpekcije, ki smo jih
zasledili v medijih, skrajno zaskrbljujoče. Glede na medijske informacije obravnavana konja
naj ne bi imela mikročipa in identifikacijskega dokumenta. Vsi kasaški konji v Sloveniji so z
mikročipom in ID evidentirani bodisi za rejo ali za šport pri slovenski službi za registracijo in
identifikacijo konj na Veterinarski fakulteti. Ta konja očitno nista bila evidentirana v Sloveniji,
zato ne vidimo osnove za sklepanje, da sta bila športna ali celo kasaška konja.
Ne glede na to je omenjeno dejanje skrajno zavržno, nedostojno in povsem v nasprotju z našim
kodeksom ravnanja s konji.
Ostro zavračamo tudi navedbe, da so nezakoniti zakoli »splošna praksa za odslužene kasaške
konje.« KZS se že nekaj let trudi vzpostaviti pomoč pri primernem ravnanju s kasači tudi po
končani karieri. Preko rejskega združenja s subvencijami spodbujamo, da kobile po tekmovalni
karieri gredo v razplod, s predlogi za omilitev pogojev za registracijo plemenskih žrebcev pa
želimo v ta proces vključiti tudi čim več žrebcev.
Večinoma so kasači po končani karieri zelo primerni konji za rekreativno konjeništvo, tako za
rejo, vožnjo ali jahanje. Povečini so mirnega karakterja in vajeni vožnje, sedla, opreme. V naši
zvezi, skupaj z evropsko zvezo, pripravljamo tudi poseben projekt t.i. »druge kariere«, s katerim
želimo športnim konjem po končanih tekmovanjih zagotoviti čim lepšo upokojitev.
V KZS si želimo, da bi bil naš šport pogosteje obravnavan predvsem zaradi pozitivne plati, ki
jo prinaša družbi. S skoraj 150-letno nepretrgano tradicijo reje in tekmovanj (ljutomerski
kasaški klub je recimo s 144 leti najstarejši športni klub v Sloveniji) kasaštvo pomeni
pomembno zgodovinsko, športno ter kulturno dediščino in je kot tak postal del slovenske
identitete. Preko pristnega odnosa med človekom in konjem vzpostavlja kasaštvo vse pogoje za
odpiranje zelenih delovnih mest, za razvoj ruralnih območij in za preživljanje prostega časa v
povezavi z naravo.
Preko projekta poni dirk, ki ga vodimo že nekaj let, ponujamo osnovnošolskim otrokom preko
učenje osnov kasaštva koristno preživljanje prostega čas v naravi in v stiku z najbolj
plemenitimi živalmi, konji. Prek tekmovanj, kjer ni v ospredju rezultat, temveč prizadevanje in
pošten športni duh, skušamo na prijazen in naraven način seznaniti z odgovornostjo skrbi za
živali in okolje.
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Tisti, ki se v Sloveniji ukvarjajo s kasaštvom vsekakor tega ne počno zato, da bi bili udeleženi
v tako sprevrženih dejanjih, kot je nezakonit zakol. Večina naših članov v ta šport vlaga veliko
svojih sredstev, energije in ljubezni, saj želijo iz teh plemenitih živali ustvariti čimboljšega
tekmovalca. Kasači so konji, ki jim zanesenjaki namenjajo najboljšo nego in oskrbo.
Zavreči želimo tudi trditve, da je v kasaštvu prisotno mnogo prepovedanih substanc. Samo v
zadnjih petih letih smo na naših prireditvah izvedli kar 148 doping kontrol. Analize KZS plačuje
sama iz svojega proračuna in jih opravlja neodvisni in priznani laboratorij LCH - Laboratoire
des Courses Hippiques v Parizu. Izmed teh analiz so bile samo 4 pozitivne, pa še to predvsem
na substance, ki so ostale po zdravljenju poškodb in ne na najhujše prepovedane snovi, ki
dolgoročno škodujejo konjem.
Ob koncu naj dodamo, da se seveda zavedamo, da se lahko v vsaki panogi najdejo črne ovce,
ki se poslužujejo nezakonitih praks, a za takšne v našem športu ni prostora. Preko kodeksa
dobrega ravnanja s konji, ki je del našega pravilnika o kasaških dirkah, take ljudi, v kolikor smo
z njihovim nezakonitim početjem seznanjeni, ustrezno obravnavamo in sankcioniramo, svoje
ugotovitve pa posredujemo tudi pristojnim organom.
Veseli nas, da zaenkrat med nami še nismo odkrili ljudi, ki bi s tako sprevržnimi dejanji, kot je
nezakonit zakol konj, ustvarjali dobiček, s tem pa škodovali tako konjem, zdravju ljudi kot
ugledu kasaškega športa.
Pred vrati je že nova sezona kasaških dirk, na katere vas vljudno vabimo, da se jih udeležite in
se na lastne oči prepričate, kdo so ljudje, ki svoj prosti čas in denar namenijo za svoje kasaške
ljubljence ter predvsem pobliže spoznate, kako lep in zanimiv je kasaški šport.
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