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1 UVOD
Z nalogo želimo raziskati postopek registracije pripustne postaje za konje ter pogoje, ki jih
moramo za to izpolnjevati. Ob tem nas predvsem zanima kakšen je ekonomski učinek
registracije pripustne postaje na kmetijskem gospodarstvu, ki je usmerjeno v konjerejo.
Pogoji rejcev se v praksi zelo razlikujejo, zato bomo analizirali ob kakšnih pogojih bi bila
registracija pripustne postaje tudi ekonomsko upravičena. V osnovi je postopek za
registracijo pripustne postaje enak, neglede na pasmo. Ključne razlike se pojavijo v ceni
skočnine ter številu kobil, ki bi jih rejci pripeljali na pripust. Slednje je seveda v največji
meri odvisno od same populacije in seveda tudi lokacije ter zastopanosti pasme na
določenem območju.
Ker v Sloveniji v zadnjih letih narašča število konj pasme ameriški quarter konj, bomo
izračune opravili na primeru te pasme.
Registracija pripustne postaje za pasmo ameriški quarter konj predstavlja rejcem veliko
izzivov. Pomembno je, da s čim manjšimi stroški uredimo pripustno postajo ter, da imamo
čim manjše stroške reje, ob enem pa moramo zagotoviti ustrezne prihodke.
Za pridobitev kobil je potrebno zagotoviti dobrega plemenjaka. Cena slednjih je na trgu
različna, navadno pa relativno visoka. Zato je ob nakupu takšne plemenske živali
pomembno, da izdelamo predviden načrt uporabe in ga tudi ekonomsko ovrednotimo. Za
to so na voljo različna ekonomska orodja in znanja, ki bodo uporabljena tudi v tej nalogi.
V nadaljevanju naloge na kratko povzemamo ključna področja zakonodaje, ki se dotika
registracije pripustne postaje. Poleg tega povzemamo tudi rejski program ter osnovne
zakonitosti reprodukcije pri konjih. Sledi poglavje material in metode v katerem opisujemo
analiziran primer, ključne predpostavke izračuna ter uporabljene metode za ekonomsko
analizo. Sledi predstavitev rezultatov. Nalogo zaključujemo s ključnimi sklepi in
ugotovitvami.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 PRIPUSTNA POSTAJA
2.1.1 Pripustna postaja za konje
Pripustna postaja je kmetijsko gospodarstvo, ki je registrirano in odobreno za izvajanje
pripusta. Pripustna postaja obsega hlev za žrebca in kobile, ki so na pripustu ter pripustno
pregrado. Za pripuste na pripustni postaji so namenjeni plemenjaki, to so odbrani samci.
Na pripustni postaji se izvaja naravni pripust. Pripust mora biti individualen, to pomeni, da
plemenjaka pripuščamo z roke. Nasprotno pa se haremski pripust ne šteje za pripustno
postajo, slednje namreč pomeni, da je žrebec spuščen v skupino kobil. Torej v takšnem
primeru registracija ni potrebna. Pripustna postaja je tako namenjena predvsem pripuščanju
živali z drugih kmetijskih gospodarstev. V kolikor pripuščamo samo lastne živali ni
potrebno registrirati pripustne postaje (Zakon o živinoreji, 60. člen, 2002).
Pri individualnem naravnem pripustu je zaradi varnosti najbolje, da sta prisotni dve osebi.
V hlevu najprej kobili povijemo rep in jo peljemo do pripustne pregrade. Nato z druge
strani pripustne pregrade k njej privedemo žrebca. Po obnašanju kobile in žrebca
presodimo, če bo kobila dovolila zaskok. Če kobila zaskok dovoli, žrebca peljemo na njeno
stran pregrade, da jo zaskoči (Zakon o živinoreji, 60. člen, 2002).
Izjemoma je na pripustni postaji dovoljeno plemenjaku odvzemati seme za osemenjevanje.
To je dovoljeno, kadar ima plemenjak dobro plemensko vrednost, saj ga na ta način
zavarujemo pred morebitnimi poškodbami. Dovoljeno je tudi zaradi različnih zdravstvenih
razlogov, saj s tem preprečujemo širjenje določenih bolezni. Odvzem in pregled semena,
pripravo doz za osemenjevanje in osemenitev plemenice lahko opravlja le pooblaščena
organizacija. Plemenjaki, ki se jim jemlje seme za osemenjevanje, trideset dni pred tem ne
smejo biti uporabljeni za naravni pripust (Zakon o živinoreji, 60. člen, 2002).
Pri osemenjevanju ločimo osemenjevanje z ohlajenim ali globoko zamrznjenim semenom.
Ohlajeno seme je uporabno dva do tri dni. Z njim dosežemo večji uspeh obrejitve, kot pri
globoko zamrznjenem semenu. Pri metodi z zamrznjenim semenom je seme shranjeno v
tekočem dušiku, tako da lahko zdrži dlje in prepotuje večje razdalje. Pred osemenitvijo
seme odtalijo. Zamrzovanje vpliva na vitalnost semenčic, tako da je pri tem načinu
uspešnost obrejitve nižja (Bukovec, 2016).
2.1.2 Pogoji za registracijo pripustne postaje
Pri registraciji pripustne postaje je potrebno upoštevati različne faktorje. Med drugim
morajo plemenjaki izpolnjevati oploditvene kot tudi določene zdravstvene pogoje. Slednje
se ugotavlja z odvzemom in pregledom semena plemenjaku, ki bo plemenil na pripustni
postaji (Pravilnik o veterinarskih pogojih …, 2003).
Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje, in postopku
njihove registracije (2003) navaja, da je za registracijo pripustne postaje na njej potrebno
2
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zagotavljati varnost za ljudi in živali. Potrebno je tudi, da so prostori takšni, da je
zagotovljeno učinkovito čiščenje, vzdrževanje ter razkuževanje. Tla v prostorih ne smejo
biti drseča. V prostorih mora biti dovolj svetlobe, prav tako morajo biti dovolj veliki in
zračni.
Na mestu namenjenemu naravnemu pripustu mora biti postavljena primerna pripustna
pregrada. Če se pojavi kužna bolezen, je potrebno pred vhod na dvorišče namestiti
preprogo za razkuževanje. Preproga mora zagotavljati dobro razkuževanje za vozila in
ljudi. V objektih pripustne postaje mora biti umivalnik s tekočo vodo, potrebno je imeti
lastno opremo za čiščenje in omarico za prvo pomoč, ki se mora nahajati na vidnem mestu.
Če je na pripustni postaji istočasno vhlevljeno večje število živali, morajo biti te vhlevljene
individualno, lahko so privezane ali v boksih ( Pravilnik o veterinarskih pogojih …, 2003).
Potrebno je imeti pripustno pregrado, ki omogoča, da se žival med pripustom lahko
umakne. Za žrebce je potrebna uzda ali močan oglavnik ter drug pribor, s katerim se lahko
zagotovi dobro vodenje in zadrževanje živali. Za kobile je potrebno zagotoviti ustrezne
pripomočke, pregrinjalo za zaščito vratu, povoj s katerim povijemo rep in za
temperamentnejše kobile tudi copate za zadnje noge. Uporabljeno opremo je potrebno
vedno očistiti in preden jo spet uporabimo tudi razkužiti (Pravilnik o veterinarskih pogojih
…, 2003).
Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje, in postopku
njihove registracije (2003) navaja, da se morajo imetniki plemenjakov za registracijo
pripustne postaje na kmetijskem gospodarstvu udeležiti usposabljanja. To usposabljanje je
organizirano s strani Nacionalnega veterinarskega inštituta. Udeležba ni obvezna v
primeru, da ima imetnik plemenjaka vsaj srednješolsko izobrazbo s področja živinoreje ali
veterinarstva.

2.1.3 Postopek registracije pripustne postaje za konje
Kmetijsko gospodarstvo mora pripustno postajo registrirati na upravni enoti in na Upravi
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju
UVHVVR). Na upravno enoto je potrebno vložiti vlogo za pridobitev odločbe o odobritvi
pripustne postaje. Vloga mora vsebovati ime in naslov vlagatelja ter KMG-MID
kmetijskega gospodarstva. Priložiti je potrebno tudi skico tlorisa, dokazilo o
usposobljenosti, strokovno mnenje organizacije v živinoreji ter zemljiškoknjižni izpisek.
Z izdajo te odločbe se pripustna postaja vpiše v register pripustnih postaj. Odločba velja za
obdobje 5 let, ko je potrebna ponovna registracija (Pravilnik o veterinarskih pogojih …,
2003).
Na UVHVVR je potrebno vložiti vlogo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev. Na vlogi
mora biti prav tako navedeno ime in naslov imetnika, KMG-MID kmetijskega
gospodarstva, kjer želi registrirati pripustno postajo in za katero vrsto živali gre. K vlogi je
3
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potrebno priložiti tudi skico tlorisa objektov in navesti merilo v katerem je narejena ter
fotokopijo potrdila o udeležbi na usposabljanju ali o ustrezni izobrazbi (Pravilnik o
veterinarskih pogojih …, 2003).
Če so izpolnjeni vsi pogoji izda UVHVVR odločbo s katero to potrdi in pripustni postaji
dodeli veterinarsko registrsko številko. Vsaj enkrat na leto uradni veterinar za inšpekcijski
nadzor preveri, če so objekti in oprema v dobrem stanju in kakšno je zdravstveno stanje
plemenjakov. Preveri tudi dokumentacijo o ugotavljanju plemenjakove sposobnosti za
oploditev. Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti, veterinar
zahteva, da se le te odpravijo. Če pa je zaradi njih ogrožena varnost ali zdravje ljudi ali
živali, pa lahko do odprave napak prepove pripuščanje (Pravilnik o veterinarskih pogojih
…, 2003).
2.2 REPRODUKCIJA PRI KONJIH
2.2.1 Značilnosti reprodukcije pri kobilah
Z vidika izvajanja pripustov je za žrebčarja pomembno, da dobro pozna zakonitosti
reprodukcije. Trapečar (1999) navaja, da spolna zrelost pri kobilah nastopi v starosti 15 do
18 mesecev. Plemenska zrelost pa zaradi različnih namenov rabe nastopi pri različni
starosti. Običajno pri hladnokrvnih v starosti dveh do treh let, pri toplokrvnih treh do štirih
let in polnokrvnih štirih do petih let.
V pomladnem času se pri kobilah in žrebcih tvorijo hormoni, ki zbudijo spolni nagon in pri
kobilah spodbudijo produkcijo jajčec v jajčnikih (Werner, 1997). Gonjenje je sezonsko
poliestrično. Intenzivnejše je, ko narašča dolžina dneva (Trapečar, 1999). Vendar pa
pojatev pri kobilah ne poteka le spomladi, ampak čez vse leto, je pa pozneje praviloma
slabše izražena (Werner, 1997).
Pojatev praviloma traja sedem dni in se ponavlja na vsakih enindvajset dni. Najprimernejši
čas pripusta je na vrhuncu gonjenja, štiriindvajset ur pred koncem gonjenja. Prvo gonjenje
po žrebitvi se pojavi sedmi do enajsti dan. Znamenja gonjenja so driska pri žrebetih, kobile
postanejo nemirne in žgečkljive, pogosto izločanje sluzi in urina, sunkovito odpiranje
sramničnih usten, poševna drža repa, kobile, ki so nervozne lahko postanejo agresivne,
mirne pa lahko celo lene, žrebca pustijo k sebi. Če kobile v času gonjenja pripuščamo
vsakih oseminštirideset ur zajamemo večino ovulacij (Trapečar, 1999).
V veliko primerih se kobile po zimski spolni neaktivnosti pričnejo goniti pozneje kot bi
pričakovali in velikokrat tudi nepravilno. Zato ima kontrola ovulacije kobil tudi vedno
večji gospodarski pomen. Prestavitev ciklusa v zgodnjo pomlad lahko naredimo tudi na
naraven način. Slednje dosežemo tako, da kobilam skrajšamo temne faze dneva pod deset
ur. To naredimo z umetno svetlobo, v sončnih dnevih pa poskrbimo, da so čim več zunaj.
Ob tem jih je potrebno tudi dokrmljevati z vitaminskimi pripravki, v kateri sta vitamina A,
E in -karoten. Če to ne zadostuje je potrebno, da pri hormonskem uravnavanju spolnega
ciklusa kobile sodeluje izkušen veterinar (Trapečar, 1999).
4
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Werner (1997) navaja, da je v naravi večji odstotek obrejitve kot pri pripustu. Vzroki za to
pa so lahko nespretnost rejca, da bi določil pravi čas za pripust ali pa tudi način parjenja,
saj žrebec navadno nima možnosti dvorjenja kobili.
Znamenja brejosti so, da se kobila po pripustu ne goni ponovno, kobile več pojedo,
umirijo se in so previdnejše pri premikanju, postanejo agresivnejše do drugih konj. Na
desni spodnji strani trebuha kobile, lahko po šestem mesecu brejosti vidimo premikanje
žrebeta. Brejost se pri kobilah ugotavlja od sedemnajstega do enaindvajsetega dne po
pripustu. Z ultrazvokom kobile pregledujemo od šestega tedna do tretjega meseca in sicer z
rektalnim pregledom. Po 125. dnevu pa lahko tudi z laboratorijskim pregledom urina.
Brejost pri kobilah traja 310 do 360 dni, v povprečju enajst mesecev. Trajanje brejosti je
dedno pogojeno, lahko pa traja dlje tudi zaradi neugodnih rejskih razmer (Trapečar, 1999).
2.2.2 Značilnosti reprodukcije pri žrebcih in izbira žrebca
Spolno zrelost žrebci dosežejo v starosti enega do dveh let. Plemensko zrelost pa v starosti
dveh do štirih let oziroma ko uspešno opravijo teste delovne sposobnosti, ki so različni
glede na rejski program. Imeti morajo ustrezno oceno plemenske vrednosti in morajo biti
zdravstveno neoporečni (Trapečar, 1999). Pri pasmi Ameriški quarter konj je za to, da je
žrebec lahko licenciran potrebno, da ima opravljeno oceno telesnih lastnosti in nima
genskih napak.
Ko se odločamo za pripust je pomembno, da izberemo pravega žrebca. Vedeti moramo za
kakšen namen bomo imeli žrebeta, da vemo kakšne lastnosti pri njem želimo (Bukovec,
2016). Pri izbiri žrebca so najpomembnejše njegove telesne lastnosti, saj mora biti konj
sposoben prenašati napore. Če ima žrebec že potomce se moramo prepričati kako svoje
lastnosti prenaša na njih. V primeru, da še nima dovolj potomcev moramo natančno
preveriti njegove prednike. Velik poudarek je tudi na značaju, saj si vsak želi mirnega
konja, vendar pa je velikokrat lahko vrhunski športni konj bolj težaven za treniranje in
jahanje. Pomemben je tudi žrebčev rodovnik, še posebej, če želimo žrebe bolje prodati
(Vejnovič, 2005).
2.2.3 Izvedba pripusta
Pri individualnem pripustu najprej pred pripustno pregrado postavimo kobilo, ki mora biti
ustrezno pripravljena. Kobila mora imeti povit rep, saj s tem preprečimo poškodbe penisa.
Pomembno je tudi, da ima kobila razkovana zadnja kopita, da z morebitnim brcanjem ne
poškoduje žrebca. V primeru, da je kobila bolj agresivna do žrebca, je dobro, da ima na
zadnjih nogah copate. Če žrebec zelo grize kobile po vratu, jim vrat zaščitimo s
pregrinjalom. Ko je kobila pripravljena, k njej privedemo žrebca. Privedemo ga z
nasprotne strani ograje, da jo ovoha. Ko je kobila mirna prestavimo žrebca na njeno stran
pripustne rampe. Izkušen žrebec najprej s strani preveri, če bo kobila stala in šele nato
skoči (Bukovec, 2016).
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2.2.4 Porod pri kobilah
Porod pri kobili največkrat poteka ponoči. Takrat ima kobila mir, ker navadno ni nikogar v
hlevu. Praviloma kobile tudi povržejo same. Porod poteka v treh fazah. Prva faza je
odpiranje. To traja največ nekaj ur. Za to fazo so značilna znamenja, kot so nemir,
znojenje, sopihanje, koliki podobna znamenja, na vimenu se pojavi smola ali mleko. Druga
faza je iztiskanje. Traja petnajst do trideset minut. Tretja faza je poporodna faza. Traja
približno dve uri. V tej fazi se izloči posteljica. Če se posteljica ne izloči v štirih urah po
porodu je velika nevarnost, da pride do zastrupitve in splošnega kopitnega vnetja
(Trapečar, 1999).
2.3 REJSKI PROGRAM
2.3.1 Izvor Ameriškega quarter konja
Izvor pasme sega v začetek sedemnajstega stoletja. Pasma izvira iz kolonialne Amerike.
Izoblikovala se je s križanjem arabskih, berberskih in turških žrebcev ter angleških kobil. S
tem križanjem so dobili kompaktne, dobro omišičene konje, ki so zmogli na kratke razdalje
teči hitreje kot konji drugih pasem. To je bil tudi eden od razlogov zakaj so te konje začeli
uporabljati tudi za hitrostne dirke (Rus in SIQHA, 2013).
Da bi ohranili in promovirali pasmo Ameriški quarter konj, so leta 1940 v ZDA ustanovili
neprofitno rejsko organizacijo American Quarter Horse Association (v nadaljevanju
AQHA). Ta organizacija nudi pomoč in obvešča rejce konj te pasme. Z enakim namenom
je leta 1998 začelo delovati tudi Slovensko združenje Quarter konja (v nadaljevanju
SIQHA). To združenje se pri svojem delu ravna po smernicah AQHA (Rus in SIQHA,
2013).
Pasma Ameriški quarter konj je razširjena po vsem svetu. V Sloveniji se je v letu 2012
registriralo 68 žrebet te pasme, stalež te pasme pa je bil 521 živali. Število konj pasme
Ameriški quarter konj v Sloveniji narašča (Rus in SIQHA, 2013).

Slika 1: Žrebec pasme Ameriški quarter konj (Stallion register, 2017)
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2.3.2 Selekcijski program in rejski cilj
Ameriški quarter konji so konji nižje rasti. Visoki so od 145 do 160 centimetrov. Njihovo
telo je pravokotne oblike, so široki in globoki. Imajo kratko glavo s širokim čelom in zelo
izraženimi lici. Noge so močne, a ne predebele s čvrstimi kopiti. Za to pasmo je uradno
priznanih sedemnajst barv. Barve so lahko tudi v kombinaciji z različnimi oznakami na
glavi in nogah in nekaterimi značilnostmi drugod po telesu (Rus in SIQHA, 2013).
Selekcijski program izvaja priznana rejska organizacija v sodelovanju z drugo priznano
organizacijo. Izvajajo se selekcijski ukrepi priznani s strani AQHA kot so vrednotenje
porekla, ocena lastnosti zunanjosti, vrednotenje po kvaliteti potomstva ter presoja zdravja
in plodnosti (Rus in SIQHA, 2013).
Pri selekcijskem ukrepu ocena lastnosti zunanjosti so ocenjevane lastnosti, razdeljene v
šest skupin. To so osnova (glava, noge, kopita), kondicija, tip, okvir in zgradba, stoja in
gibanje. Ocenjevanje je linearno, opravlja pa ga mednarodno priznan sodnik oziroma
komisija, ki jo izbere strokovni svet priznane rejske organizacije. To poteka na razpisanih
ocenjevanjih, kar pomeni, da se lahko primerja več živali iste kategorije. Za vrednotenje po
kvaliteti potomstva v rodovniško knjigo za konja zabeležijo vse rezultate, ki jih doseže sam
in njegovi potomci na uradnih tekmah in razstavah. Živali namenjene za pleme morajo biti
zdrave in plodne. Prav tako ne smejo imeti dednih napak. Za plemenjake je obvezen
veterinarski pregled. Konji s prirojenimi konstitucijskimi napakami, morajo imeti le-te
navedene na certifikatu o registraciji, izdanem s strani AQHA (Rus in SIQHA, 2013).
Rejski cilj pri pasmi Ameriški quarter konj je skladen in hiter konj. Značilno je, da so ti
konji atletsko grajeni, so dobro omišičeni, prav tako je dobro njihovo gibanje in ravnotežje
Za te konje je željeno, da so uporabni za različne namene. Uporablja se jih za tekmovanja
in rekreativno jahanje. Ponekod pa še vedno za delo z živino, saj sta zanje značilna
delavoljnost in občutek za živino (Rus in SIQHA, 2013).

2.3.3 Registracija Ameriških quarter konj
Če želi lastnik žrebeta registrirati konja pri AQHA mora dostaviti izpolnjeno ter podpisano
vlogo za registracijo, certifikat rejca in plačati registracijo. Kobila katere žrebe želimo
registrirati mora imeti opravljen pregled DNA. V primeru dvoma, da navedena žrebetova
starša nista prava, lahko izvršilni odbor AQHA zahteva, da se opravi genetski test za žrebe
in njegova starša (Rus in SIQHA, 2013).
Vsak, ki pripušča mora narediti in oddati poročilo o pripustu. Na poročilu morajo biti
navedena imena, registracijske številke in datumi pripustov za vse kobile, ki jih je
pripuščal. Poročilo s priloženim plačilom je potrebno oddati na AQHA do tridesetega
novembra tekočega leta. Za prepozno oddana poročila je potrebno plačati več. Če so bile
kobile osemenjene je to potrebno na poročilu dodatno označiti. Lastnik žrebca, ki pripušča
mora narediti pregled žrebčevega DNA. Pregled se opravlja v laboratoriju, ki je določen s
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strani AQHA. Pregled plača lastnik. Ko se jemlje vzorec grive za pregled ni potrebno, da je
prisoten AQHA predstavnik. Testiranje se opravi enkrat in se ne ponavlja vsako leto (Rus
in SIQHA, 2013).

2.4 KONJENIŠTVO KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST
Konjeništvo ima že od nekdaj velik gospodarski pomen, vendar pa se namen uporabe konj
s časom spreminja. Včasih so konje uporabljali za delo in transport, danes pa se konji
uporabljajo predvsem za šport in rekreacijo. Glavni nameni njihove uporabe so jahanje za
zabavo, v vrhunskem športu kot tudi za zdravstvene in terapevtske namene. Nekaterim
kmetijam konjeništvo predstavlja dopolnilno dejavnost, nekaterim pa tudi osnovno
dejavnost (Žgajnar, 2015).
Konjeništvo predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost. V osnovi zajema oskrbo in
rejo konj, jahanje ter vožnjo vpreg. Na mnogih kmetijskih gospodarstvih pa tudi izvajanje
pripustov, trženje semena, kot tudi prodajo konj različnih kategorij. Vključuje pa tudi
druge s tem povezane dejavnosti. Med njih štejemo izdelovanje in trženje opreme za
jahanje in vožnjo, veterinarske in kovaške storitve. S konjeništvom je povezana tudi
pridelava ter prodaja krme, tako voluminozne, kot tudi močne, katere je na trgu za konje
zelo veliko ter tudi proizvodnja različnih drugih krmnih dodatkov (Žgajnar, 2015).
Gospodarstva, ki se ukvarjajo s konjeništvom in konjerejo se zelo razlikujejo. Veliko je
malih kmetij, ki redijo manjše število konj. Njihov namen uporabe konj pa je predvsem za
prosti čas. Gospodarstev, ki jim je reja konj glavna dejavnost in se z njo tudi preživljajo ni
veliko (Žgajnar, 2015).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 METODE ZA EKONOMSKO ANALIZO
Tako kot pri ostalih dejavnostih je tudi pri konjeniških dejavnostih in pripustni postaji
pomembno, da dosegamo pozitivne rezultate tudi iz ekonomskega vidika. Za namen
analiziranja teh rezultatov so na voljo različne metode.
Pri opravljanju dejavnosti nastajajo različni stroški, ki jih delimo na stalne in spremenljive.
Stalni stroški so stroški, ki se ne spreminjajo s količino narejenih izdelkov ali storitev in jih
imamo tudi, če ne opravljamo storitve. Ob povečanju proizvodnje se stalni stroški na enoto
izdelka načeloma znižujejo. Nasprotno pa so spremenljivi stroški tisti, ki nastajajo, ko
poteka proizvodnja, oziroma v našem primeru opravljanje storitve. Njihova količina se
spreminja s spreminjanjem opravljenih storitev. Spremenljivi stroški lahko z obsegom
proizvodnje naraščajo sorazmerno, lahko naraščajo hitreje ali tudi počasneje kot obseg
proizvodnje (Lozar, 2011). V primeru pripustne postaje za konje nam stalne stroške
predstavlja nakup žrebca in ureditev pripustne postaje. Stalne stroške predstavlja tudi reja
žrebca, saj stroški povezani s tem nastajajo tudi, če ne pripuščamo. Spremenljivi stroški v
tem primeru so tisti, ki nastajajo, če pripuščamo kobile in se spreminjajo z obsegom
pripuščenih kobil.
Ena izmed metod za analiziranje ekonomskega položaja dejavnosti kot je izvajanje
pripustov, je prag pokritja. Gre za obseg prodaje oziroma opravljanja storitve, s katerim
zagotovimo, da se pokrijejo vsi stroški, tako spremenljivi, kot tudi stalni. V tej točki tako
ni dobička niti izgube (Lozar, 2011).
Za uspešno poslovanje je potrebno redno nadzirati in obvladovati stroške. Slednje
ugotavljamo s pomočjo kalkulacije. Pri tem poznamo kalkulacije po skupnih in kalkulacije
po spremenljivih stroških. Pri kalkulacijah po skupnih stroških so upoštevani vsi stroški.
Cilj teh kalkulacij je ugotavljanje dobička v enem koraku. Pri kalkulacijah po metodi
spremenljivih stroškov pa ugotavljamo pokritje. Pri tem upoštevamo le spremenljive
stroške, ne vključimo pa stalnih stroškov in stroškov lastnega dela (Horvat, 2011).
Za sprejemanje odločitev pri investiciji je pomembno razmerje med tem koliko moramo
vložiti in kolikšen bo donos na vložena sredstva. To lahko izračunamo s pomočjo različnih
metod. Ena izmed njih je tudi metoda neto sedanje vrednosti (v nadaljevanju NSV), ki
spada v skupino dinamičnih metod za vrednotenje investicijskih projektov. Pri tej metodi
donose in vlaganja v prihodnjih letih preračunamo na sedanjo vrednost. Oceniti moramo
donos in obrestno mero. Če pri stroških, ki jih imamo z investicijo, v določenem času pri
ocenjenih donosih in obrestni meri dobimo pozitiven rezultat, potem je investicija
sprejemljiva. Nadalje pa je pomembno, da preverimo donosnost tudi z drugimi metodami.
Ena izmed njih je denimo tudi interna stopnja donosnosti (v nadaljevanju ISD). Pri tem
ISD predstavlja donosnost naše investicije oziroma je najvišja obrestna mera oziroma
opurtunitetni strošek vloženega kapitala pri katerem je vlaganje v investicijo še
sprejemljivo. To je diskontna stopnja, pri kateri je NSV enaka nič (Radek, 2014).
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3.2 ANALIZIRAN PRIMER
3.2.1 Plemenski žrebec
Za izračun smo vzeli primer nakupa žrebca pasme Ameriški quarter konj. Kupili bi žrebca
povprečne kvalitete. To pomeni, da ima rezultate na tekmah, kot tudi da že imajo rezultate
tudi njegovi prvi potomci v tujini. Predpostavljamo, da bi bil tak žrebec star deset let.
Predpostavljamo, da je cena takšnega žrebca 20.000 €. Pri nadaljnji analizi smo izhajali iz
treh različnih primerov uporabe žrebca in sicer:
I.

II.
III.

V prvem primeru predpostavljamo, da bomo žrebca za pripuste izkoriščali pet let.
Tako kratko dobo smo izbrali, saj predvidevamo, da lahko v primeru takega žrebca
pride tudi do poškodbe ali predčasne izločitve.
V drugem primeru predpostavljamo, da bomo žrebca izkoriščali deset let.
V tretjem primeru predpostavljamo, da bomo po petih letih izkoriščanja žrebca
prodali za 8.000 €.

3.2.2 Tehnološke predpostavke reje plemenskega žrebca
Velik del stroškov pri reji žrebca predstavlja krma. V Preglednici 1 prikazujemo stroške
krme, ki bi nastali pri krmljenju žrebca izven pripustne sezone. V tem času bi žrebec
dnevno pojedel 10 kg sena, 1 kg močne krme in 0,01 kg vitaminsko mineralnega dodatka.
To bi znašalo 43,5 € na mesec, kar je v osmih mesecih 348 €.
Preglednica 1: Izračun stroška krmnega obroka 1

DNEVNI KRMNI OBROK 1
Št. dni
240 dni
Q
€/kg
Seno
10
0,1
Briketi
1 0,45
Vitaminsko
mineralni dodatki 0,01
1,5

1,47 €/dan

43,5 €/mesec

V Preglednici 2 prikazujemo krmni obrok žrebca in stroške povezane z njim v času
pripustne sezone. Obrok v tem obdobju se razlikuje po tem, da je v njem vključena večja
količina močne krme. Tako bi stroški takega obroka znašali 70,95 € na mesec, kar je v
štirih mesecih predstavlja 283,8 €.
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Preglednica 2: Izračun stroška krmnega obroka v času pripustne sezone

DNEVNI KRMNI OBROK 2
Št. dni
120 dni
Q
€/kg
Seno
10
0,1
Briketi
3 0,45
Vitaminsko mineralni
dodatki 0,01
1,5

2,37 €/dan

70,95 €/mesec

Stroški reje žrebca se nanašajo tudi na stroške kovača, nastilja in veterinarskih storitev, kot
so zatiranje zajedavcev, sanacije raznih poškodb, preventivno cepljenje proti tetanusu in
brušenje zob. Te stroške prikazujemo v Preglednici 3. Predpostavljamo, da je potrebno
konju šestkrat letno porezati kopita, za nastiljanje boksa bi letno porabili 10 m3 žagovine.
Skupno ti stroški znašajo 580 € na leto.
Preglednica 3: Drugi stroški oskrbe plemenskega žrebca

Cena/enoto
Količina (EUR)
Drugi stroški
Stroški kovača
6
Veterinarske
storitve
1
Nastilj za boks 10m3

30
300
10

Cena
skupaj Stroški
(EUR) skupaj
580,0
180,0
300,0
100,0

Nadalje prikazujemo potreben čas za oskrbo žrebca, kot tudi za pripuščanje (Preglednica
4). V primeru, da bi imeli letno na pripustu deset kobil, bi na leto za delo z žrebcem
porabili 148 ur. V času pripustne sezone bi na dan porabili tudi do 44 minut, kadar pa ne bi
pripuščali pa največ 24 minut.
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Preglednica 4: Potreben čas za delo s plemenskim žrebcem

DELO - HLEVAR
Število konj v
hlevu 1
na konja na dan
Čiščenje boksov
10 min
Nastiljanje boksov
3 min
Krmljenje
voluminozne krme
2 min
Krmljenje močne
krme
2 min
0 min
Premiki živali - izpust
5 min
PRIPUST KOBIL
20 min
Sprehajalna naprava
0 min
Čiščenje hleva
2 min
SUM na povprečen
dan
SUM-2

0,733333 h/dan
148,0833 h/leto

št. dni letno
365 dni
365 dni
365 dni
365
0
150
60
0
365

dni
dni
dni
dni
dni
dni

44 min/dan

Za potrebe analize smo uporabili in deloma prilagodili kalkulacijo Žgajnar (2015). Gre za
model v obliki elektronskih preglednic, ki omogoča preproste stimulacije. Pripravljen je v
obliki kalkulacije pokritja, pri čemer so podrobneje razčlenjeni tako spremenljivi stroški
kot tudi prihodki. Izsek modela podrobneje prikazujemo v Preglednici 5. Model omogoča,
da izdelamo kalkulacijo za različne primere s spreminjanjem vhodnih parametrov. Model
je tudi povezan in upošteva zgoraj predstavljene tehnološke predpostavke, ki seveda
pomembno vplivajo na dosežen rezultat in predstavljajo tehnološko karto same kalkulacije.
V Preglednici 5 prikazujemo izhodiščno kalkulacijo, ki še ni prilagojena na naš primer.

12

Klaužar K. Ekonomska analiza registracije pripustne postaje za ameriške quarter konje.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Preglednica 5: Kalkulacija reje plemenskega žrebca (Žgajnar 2015)
Prihodki

Količina PC/AVC (zstopnja
DDV)
(EUR)
%

Prihodki 1
Pripust kobil
x
x
x
Prihodki 2
xxx
xxx
xxx
xxx
Drugi prihodki
Izločitev živali
Drugo

10

200

9,5%

0,125

20.000

22,0%
9,5%
22,0%

30.000

9,5%

3.750,0

0,10
0,25
0,70
1,50
0,02
0,00

9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%

438,0
273,8
766,5
5,5
0,0
0,0

Stroški
Nakup konja
0,125
Krma
Seno
4.380,0
Oves
1.095,0
Briketi
1.095,0
Vitaminsko mineralni dodatki
3,7
Paša
0,0
Drugo
0,0
Delo
Hlevar
135,6
Profesionalni jahač
210,0
Drugi stroški
Stroški kovača
Veterinarske storitve
Zavarovanje
Nastilj za boks
Registracija živali - KZS
Registracija živali - FEI
Voda, elektrika…
Potrošna oprema

z DDV
z DDV
Po postavki
Skupno
(EUR) (EUR)
2.000,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
0,0
2.500,0
0,0
3.750,0
1.483,7

brez DDV brez DDV Struktura
Po postavki
Skupno
(EUR) (EUR) %
1.826,5
44%
1.826,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0%
0,0
0,0
0,0
0,0
2.283,1
56%
0,0
2.283,1
0,0
3.424,7

677,9
6.300,0

70
200
250
0,96
25
55
100
1.000

22,0%
9,5%
22,0%
22,0%
22,0%
22,0%
22,0%
22,0%

420,0
200,0
250,0
350,0
25,0
55,0
100,0
1.000,0

VC na mesec
POK na mesec

4.500
14.612
-10.112
-10.112
1.218
-843

Skupaj prihodki
Skupaj spremenljivi stroški
POK na konja
POK na konja na koncu obdobja

6.977,9

51%

1.985,9

14%

677,9
6.300,0
2.400,0

6
1
1
365
1
1
1
1

25%
10%

400,0
250,0
700,0
5,0
0,0
0,0
6.977,9

5
30

3.424,7
1.355,0

344,3
182,6
204,9
286,9
20,5
45,1
82,0
819,7

€
€
€
€
€
€

4.110
13.744
-9.634
-9.634
1.145
-803

€
€
€
€
€
€

POK = pokritje
PC = prodajna cena
AVC = povprečni spremenljivi stroški

3.2.3 Pripustna postaja z vidika infrastrukture in cena pripusta
Za registracijo pripustne postaje moramo v skladu z zahtevami pravilnika urediti hlev in
pripustno pregrado. V hlevu mora biti nameščen umivalnik in omarica za prvo pomoč. Za
pripustno pregrado potrebujemo nekaj lesa. Potrebujemo približno 3 m x 1,4 m desk
debeline 5 cm, dva stebra dimenzije 2,5 m x 25 cm x 25 cm in okroglico premera 15-20 cm
in dolžine 3 m. Kupiti bi morali preprogo za razkuževanje. Potrebno bi bilo kupiti tudi
opremo za kobile, kot je pregrinjalo za vrat, povoj za rep, copati in opremo za vodenje
žrebca. Vse te stroške skupaj ocenjujemo na 400 €. Z ustrezno izobrazbo ne bi imeli
stroškov z opravljanjem usposabljanja. V skladu z zakonodajo moramo pri žrebcu opraviti
predpisane preiskave za infekciozno anemijo kopitarjev, kužni arteritis kopitarjev in
kontagiozni ekvini metritis. Analiza IAK stane 40 €, analiza in odvzem semena za KAK
stane 186 € in analiza za CEM 200 €. AQHA pravila zahtevajo za plemenskega žrebca
pregled na pet dednih bolezni in analizo DNK, kar se opravi samo enkrat in je v primeru
nakupa žrebca, ki že ima potomce, že opravljeno. Poročilo o pripustih za AQHA stane 30 €
za prvo kobilo, za vsako naslednjo pa 5 €. Izpolnjevati bi morali tudi slovenske pripustne
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liste, s katerimi pa ni stroškov. Ob registraciji pripustne postaje in nato vsakih 5 let bi nas
plačilo upravnih taks stalo 23 € in 19 €.
Predvidevamo, da bi pri ceni 600 € za pripust brez posebne promocije dobili šest kobil,
promocija za vsako naslednjo bi nas v povprečju stala 50 €. Pri ceni 800 € za pripust bi
dobili štiri kobile, promocija za vsako naslednjo kobilo bi nas stala 100 € in pri ceni 1.000
€ za pripust bi dobili dve kobili, promocija za vsako naslednjo pa bi stala 200 €. V
promocijo spada oglaševanje žrebca na različnih reklamnih panojih in udeležba na
nekaterih tekmah.
Za izračun smo izbrali tri različne cene pripusta, ki skupaj z različnimi rabami žrebca
(podpoglavje 3.2.1) tvori različne hipotetične scenarije naše analize:
 Prvi scenarij vključuje 600 € (v nadaljevanju S1),
 drugi scenarij predpostavlja 800 € (v nadaljevanju S2) in
 tretji scenarij predpostavlja 1.000 € (v nadaljevanju S3).
V ceno je vključen pripust kobile v največ treh ciklusih. V primeru, da rejec kobilo pusti
pri nas se mu dodatno zaračuna boks 5 € na dan. Kobila bi dnevno zaužila deset kg sena in
dva kg močne krme, za njo pa bi seveda potrebovali tudi nastilj. S tem bi imeli na dan 2 €
stroškov. Predpostavljamo, da bi bile kobile breje povprečno po ciklusu in pol. na ciklus bi
povprečno pripuščali štirikrat. To pomeni, da bi bila kobila na pripustu povprečno dvanajst
dni. Pripušča se na dva dni, saj tako zagotovimo vedno žive semenčice v maternici in ne
zamudimo ovulacije (Trapečar, 1999).
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4 REZULTATI
4.1 PRAG POKRITJA PRIPUSTNE POSTAJE
4.1.1 Prag pokritja za pet letno obdobje uporabe plemenjaka (Ӏ)
V nadaljevanju prikazujemo izračune praga pokritja za primer, da bi žrebca uporabljali pet
let. V primeru nakupa žrebca za 20.000 €, nam v tem primeru amortizacija letno
predstavlja 4.000 € stalnih stroškov, dodatno pa amortizacija pripustne postaje letno znaša
88 €. Stroški obroka ter drugi stroški reje žrebca skupaj letno znašajo 1.212 €. Tako imamo
letno 5.300 € stalnih stroškov. Spremenljive stroške predstavljajo letni pregledi žrebca, ki
skupaj znašajo 426 €, plačilo poročila o pripustih 30 € za prvo kobilo in 5 € za vsako
naslednjo, krmni obrok kobile, ki je na pripustu, kar znaša povprečno 24 € na kobilo.
Pri večjemu številu kobil imamo tudi dodatne stroške s promocijo. Ti stroški so odvisni od
cene pripusta in so podrobneje opisani v podpoglavju 3.2.3. Prihodki se nanašajo na pripust
in oskrbo kobile. Prihodki od oskrbe kobil znašajo povprečno 60 € na kobilo.
V Preglednici 6 prikazujemo kakšen rezultat bi dosegli pri različnem številu kobil z
žrebcem, ki bi ga za pripuste uporabljali 5 let (Ӏ) pri ceni pripusta 600 € (S1) da bi s tem
pokrili vse stroške, ki bi nastali zaradi opravljanja naše dejavnosti. Iz Preglednice 1 je
razvidno, da bi pri pet letni uporabi žrebca in ceni pripusta 600 € na leto morali pripustiti
10 kobil, da bi pokrili vse stroške in s tem dosegli prag ekonomičnosti.

Preglednica 6: Izračun praga pokritja za primer S1.Ӏ
Št. kobil

Stalni stroški (€) Spremenljivi stroški (€)

Skupni stroški (€) Prihodki (€)

Dohodek (€)

1

5.300

480

5.780

660

-5.120

2

5.300

509

5.809

1.320

-4.489

3

5.300

538

5.838

1.980

-3.858

4

5.300

567

5.867

2.640

-3.227

5

5.300

596

5.896

3.300

-2.596

6

5.300

625

5.925

3.960

-1.965

7

5.300

704

6.004

4.620

-1.384

8

5.300

783

6.083

5.280

-803

9

5.300

862

6.162

5.940

-222

10

5.300

941

6.241

6.600

359

Nadalje prikazujemo (Preglednica 7), kakšen prag pokritja dosežemo, če ceno pripusta
dvignemo na 800 € (S2), žrebca pa še vedno uporabljamo pet let (Ӏ). Ugotavljamo, da je za
pokritje vseh stroškov potrebno v tem primeru letno pripuščati vsaj osem kobil. S tem bi
letno imeli 497 € dohodka, če pa bi pripuščali deset kobil, bi bil dohodek na leto 1.959 €.
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Preglednica 7: Izračun praga pokritja za primer S2.Ӏ
Št. kobil

Stalni stroški (€) Spremenljivi stroški (€)

Skupni stroški (€) Prihodki (€)

Dohodek (€)

1

5.300

480

5.780

860

-4.920

2

5.300

509

5.809

1.720

-4.089

3

5.300

538

5.838

2.580

-3.258

4

5.300

567

5.867

3.440

-2.427

5

5.300

696

5.996

4.300

-1.696

6

5.300

825

6.125

5.160

-965

7

5.300

954

6.254

6.020

-234

8

5.300

1.083

6.383

6.880

497

9

5.300

1.212

6.512

7.740

1.228

10

5.300

1.341

6.641

8.600

1.959

V Preglednici 8 je prikazan prag pokritja, če je cena pripusta 1.000 € (S3). Ugotavljamo,
da je ob danih predpostavkah v primerjavi s prejšnjim primerom potrebno imeti le en
pripust manj na leto, da pokrijemo stroške, pa čeprav se cena pripusta dvigne za 200 €.
Torej za dosego praga pokritja potrebujemo minimalno sedem kobil. Dohodek, ki pri tem
nastane pa je manjši za zanemarljivih 31 €. V primeru, da bi pri tej ceni lahko dobili deset
kobil letno pa bi bil dohodek 2.959 €.
Preglednica 8: Izračun praga pokritja za primer S3.Ӏ
Št. kobil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stalni stroški (€) Spremenljivi stroški (€)
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300

480
509
738
967
1.196
1.425
1.654
1.883
2.112
2.341

Skupni stroški (€) Prihodki (€) Dohodek (€)
5.780
5.809
6.038
6.267
6.496
6.725
6.954
7.183
7.412
7.641

1.060
2.120
3.180
4.240
5.300
6.360
7.420
8.480
9.540
10.600

-4.720
-3.689
-2.858
-2.027
-1.196
-365
466
1.297
2.128
2.959

4.1.2 Prag pokritja za deset letno obdobje uporabe žrebca (ӀӀ)
V primeru, da bi žrebca za pripuste uporabljali deset let (ӀӀ) se nam spremenljivi stroški in
prihodki ne spremenijo. Zmanjšajo se stalni stroški na leto, saj amortizacija nakupa žrebca
in ureditve pripustne postaje v tem primeru na leto znaša 2.048 €. V to je všteto, da
moramo v tem obdobju dvakrat plačati pravne takse za registracijo pripustne postaje.
Skupni stalni stroški na leto tako znašajo 3.260 €. Kot prikazujemo v Preglednici 9, je v
primeru, če bi žrebca uporabljali daljše časovno obdobje, potrebno manj pripustov, da
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dosežemo prag pokritja, kar je tudi pričakovano. Pri ceni pripusta 600 € (S1) je to pri šestih
kobilah na povprečno pripustno sezono.
Preglednica 9: Izračun praga pokritja za primerS1.ӀӀ
Št. kobil

Stalni stroški (€) Spremenljivi stroški (€)

Skupni stroški (€) Prihodki (€) Dohodek (€)

1

3.260

480

3.740

660

-3.080

2

3.260

509

3.769

1.320

-2.449

3

3.260

538

3.798

1.980

-1.818

4

3.260

567

3.827

2.640

-1.187

5

3.260

596

3.856

3.300

-556

6

3.260

625

3.885

3.960

75

7

3.260

704

3.964

4.620

656

8

3.260

783

4.043

5.280

1.237

9

3.260

862

4.122

5.940

1.818

10

3.260

941

4.201

6.600

2.399

V Preglednici 10 prikazujemo, da je pri ceni 800 € (S2) za pripust, pri izkoriščanju žrebca
v desetletnem obdobju (ӀӀ), na leto potrebno imeti vsaj pet pripustov, da dosežemo
oziroma presežemo prag pokritja. Če bi lahko zagotovili deset pripustov na leto, bi imeli
letno skoraj 4.000 € dohodka iz naslova pripustne postaje.
Preglednica 10: Izračun praga pokritja za primer S2.ӀӀ
Št. kobil

Stalni stroški (€) Spremenljivi stroški (€)

Skupni stroški (€) Prihodki (€) Dohodek (€)

1

3.260

480

3.740

860

-2.880

2

3.260

509

3.769

1.720

-2.049

3

3.260

538

3.798

2.580

-1.218

4

3.260

567

3.827

3.440

-387

5

3.260

696

3.956

4.300

344

6

3.260

825

4.085

5.160

1.075

7

3.260

954

4.214

6.020

1.806

8

3.260

1.083

4.343

6.880

2.537

9

3.260

1.212

4.472

7.740

3.268

10

3.260

1.341

4.601

8.600

3.999

Nadalje je iz Preglednice 11 razvidno, da je pri ceni pripusta 1.000 € (S3), potrebno v
povprečju imeti vsaj štiri pripuste za pokritje vseh stroškov na letni ravni. Preglednice 9,
10 in 11 nakazujejo, da zaradi stroškov s promocijo kljub dvigovanju cene pripusta ne
dosegamo bistveno boljših rezultatov, saj dohodek ne narašča sorazmerno z dvigovanjem
cene. Seveda gre za subjektivno predpostavko, ki se od primera do primera razlikuje.
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Preglednica 11: Izračun praga pokritja za primer S3.ӀӀ
Št kobil

Stalni stroški (€) Spremenljivi stroški (€)

Skupni stroški (€) Prihodki (€)

Dohodek (€)

1

3.260

480

3.740

1.060

-2.680

2

3.260

509

3.769

2.120

-1.649

3

3.260

738

3.998

3.180

-818

4

3.260

967

4.227

4.240

13

5

3.260

1.196

4.456

5.300

844

6

3.260

1.425

4.685

6.360

1.675

7

3.260

1.654

4.914

7.420

2.506

8

3.260

1.883

5.143

8.480

3.337

9

3.260

2.112

5.372

9.540

4.168

10

3.260

2.341

5.601

10.600

4.999

4.1.3 Prag pokritja za pet letno obdobje s prodajo žrebca (ӀӀӀ)
V nadaljevanju na sliki 2 podobno kot za zgornja dva primera prikazujemo rezultate
izračuna, pri čemer je ključna predpostavka, da žrebca uporabljamo pet let in ga nato
prodamo za 8.000 €. Gre za (ӀӀӀ) primer hipotetičnega scenarija. Skupni stroški (TC) so v
tem primeru enaki, kot pri pet letnem obdobju brez prodaje (Ӏ). Prihodki (R) pa se v
povprečju letno povečajo za 1.600 €, tako da prag pokritja dosežemo z manjšim številom
pripuščenih kobil. Slednje gre seveda na račun manjših stalnih stroškov na posamezen
pripust. Iz Slike 2 se lepo vidi kako se z naraščanjem cene pripusta prag pokritja pomika v
levo in je ob danih stroških dosežen prej.
14.000

12.000
10.000

TC (S1)

8.000

R (S1)

6.000

TC (S2)

€

R (S2)

4.000

TC (S3)
2.000

R(S3)

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Število pripuščenih kobil

Slika 2: Prag pokritja za primer 3

18

9

10

TC= Skupni
stroški
R= Prihodki
S1= Cena
pripusta 600€
S2= Cena
pripusta 800 €
S3= Cena
pripusta 1000 €
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4.2 IZRAČUN NSV IN ISD
V nadaljevanju predstavljamo rezultate dodatne analize, pri kateri smo s pomočjo
dinamičnih metod analizirali primer ureditve in registracije pripustne postaje, kot
investicijski projekt. Za izračun NSV smo upoštevali ceno pripusta 800 € (S2).
Predvidevamo, da bi pri tej ceni letno dobili 8 kobil, tako da bi donosi znašali 6.880 €
letno. Stroške predstavlja nakup žrebca in ureditev pripustne postaje. To je skupaj 20.442
€. Nato pa vsako leto reja žrebca, veterinarski pregledi, plačilo poročila o pripustih,
predviden znesek za promocijo in oskrba kobil. Ti stroški na leto pri dani ceni in obsegu
pripuščenih kobil znašajo 2.295 €. Dodatno pa je potrebno upoštevati, da je pri deset
letnem obdobju po petih letih potrebno ponovno registrirati postajo pri čemer nastanejo
dodatni stroški, kot je predstavljeno v podpoglavju 3.2.3.
V preglednici 7 prikazujemo kolikšni bi bili donosi in vlaganja pri dani ceni (S2) v
nadaljnjih letih, kot tudi ISD in NSV. NSV smo izračunali pri 6 % opurtunitetnem strošku
kapitala. Izračunane vrednosti kažejo, da se v primeru, da bi imeli žrebca samo pet let,
njegov nakup ob danih pogojih ne bi izplačal, saj je izračunana NSV negativna.. V
primeru, da bi ga imeli deset let ali, da bi ga po petih letih prodali pa bi se nakup izplačal.
V primeru, da bi imeli žrebca pet let (Ӏ), bi znašala donosnost investicije 3,99 %. Na znatno
povišanje donosnosti takšnega projekta pa kaže primer pri desetletnem izkoriščanju (ӀӀ) pri
katerem donosnost znaša skoraj 19 %. Za tretji primer (ӀӀӀ), ko pa plemenjaka, po petih
letih prodamo pa znaša izračunana donosnost 13,34 %.

Preglednica 12: Prikaz neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti
S2.Ӏ
S2.ӀӀ
S2.ӀӀӀ
Donosi (€)
34.400
68.800
42.400
Vlaganja v letu 0 (€)
20.442
20.442
20.442
Vlaganja v letih 1-N (€)
11.474
22.990*
11.474
NSV (€)
-1.129
13.271
4.847
ISD (%)
3,99
18,81
13,34
S2.Ӏ= Cena pripusta 800 €, pet letna uporaba žrebca
S2.ӀӀ=Cena pripusta 800 €, deset letna uporaba žrebca
S2.ӀӀӀ= Cena pripusta 800 € pet letna uporaba žrebca s prodajo
* V petem letu nastanejo dodatni stroški zaradi ponovne registracije pripustne postaje
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5 ZAKLJUČKI
Za registracijo pripustne postaje je v prvi vrsti potrebno, da izpolnjujemo pogoje, ki ji
narekuje zakonodaja. Pogoji za to se nanašajo tako na plemenjaka, objekte kot tudi na
opremo in ustrezno kvalifikacijo žrebčarja.
Če se odločimo za nakup žrebca pasme Ameriški quarter konj in želimo registrirati
pripustno postajo je težko doseči dober ekonomski rezultat. Ključen problem je seveda v
ekonomiji obsega, ki bi jo pri tem dosegali s pripuščenimi kobilami. Iz opravljenih
izračunov ob predstavljenih hipotetičnih pogojih lahko sklepamo, da je to mogoče v
daljšem časovnem obdobju oziroma, da strošek investiranja v žrebca znižamo z njegovo
prodajo po končanem izkoriščanju. Na podlagi izračunov lahko sklepamo, da je visoka
cena pripustov lahko problematična, saj nam kljub potencialno kvalitetnemu plemenjaku
pade skupno število pripuščenih kobil, s tem pa tudi teže dosežemo točko preloma. Seveda
pa bi bilo v tem primeru potrebno opraviti dodatno analizo in preveriti koliko bi bili rejci
pripravljeni plačati za potencialnega plemenjaka na dani pripustni postaji. Namreč iz
analize zelo jasno izhaja, da je ta ključnega pomena. Tako tudi najnižja cena pripustov ni
smiselna, saj zahteva večje število kobil, kar pa bi pri trenutni velikosti populacije teže
dosegli.
Nedvomno pa razširitev dejavnosti kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z rejo konj tudi
na izvajanje pripustov omogoča doseganje boljšega ekonomskega položaja. V primeru, da
je plemenjak dober in zanimiv za rejce ne bi smel biti problem doseganja praga pokritja,
kot tudi sorazmerno dobrih donosov na vloženi kapital.
Pri izračunih smo sicer upoštevali, da je število kobil vsako leto enako. V praksi seveda ni
tako. V kolikor bi uvozili odličnega plemenjaka, ki v Sloveniji še ni plemenil, bi v prvih
letih beležili večje število pripustov. To bi pomembno vplivalo tudi na izračunano stopnjo
donosa takšne investicije, ki se po trenutnih izračunih giblje med 3,99 % in 18,81 %.
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