
 

 

 

 
 
 
Janez Škrjanec, Čuznja vas 1,Trebelno, in Drago Sinur, Čužnja vas 2, Trebelno, sta 
prejemnika finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (PRP 2014–2020). Aktivnost je sofinancirana iz  Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP). Sredstva so njima odobrena za projekt »KOLEKTIVNA 
NALOŽBA – NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN STROJNE OPREME« 
 
Povzetek: 
Janez Škrjanec in Drago Sinur sta prejela pozitivno Odločbo o dodelitvi finančnih sredstev za 
naložbo v nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme – kolektivna naložba. Obe kmetija 
sta z omenjeno naložbo, investirali v tehnološke posodobitve kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme.  

Cilji:  
Ključni cilj kmetijskega gospodarstva Škrjanec in Sinur je trajnostna rast v smislu zniževanja 
stroškov proizvodnje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Te cilje kmetiji dosegata s 
posodobitvijo večjega dela kmetijske mehanizacije, z večjimi zmogljivostmi, učinkovitost 
naložbe je toliko večja in racionalnejša, ker je izvedena v okviru kolektivne naložbe, saj ta 
izhaja iz potreb obeh članov. Predvidena investicija pozitivno vplivala tudi na doseganje 
horizontalnih ciljev: inovacije, podnebne spremembe. Kmetiji z odgovornostjo, strokovnostjo in 
ustvarjalnostjo zasledujeta zastavljene cilje, pri tem pa se opirata na naslednje strategije: 
zagotavljanje pozitivnega denarnega toka, konstantni razvoj, izboljševanje učinkovitosti, 
izboljševanje donosnosti, ustvarjanje vrednosti in povečanje stabilnosti.   

Glavne dejavnosti: 
Predmet naložbe je kolektivni nakup z namenom skupne rabe naslednje kmetijske 
mehanizacije in strojne opreme: Traktor standardni, štirikolesni pogon 99 KW, traktorski 
sprednji nakladalnik, opremo strojev za prekladanje - paletne vilice, zajemalka za sipki 
material, kosilnice, traktorske, krožne, zadnje, nošene; delovna širina 2,7 m z gnetilnikom, 
vrtavkasti obračalniki delovne širine 11m, mulčer traktorski nagibni ter trosilnik mineralnih 
gnojil. 

 



Investicija zajema 

1. Nakup kmetijske mehanizacije in opreme 
2. Splošni stroški. 

 
Pričakovani rezultati: 

 Izbrana kmetijska mehanizacija odpravlja ozka grla pri obstoječi opremljenosti obeh 
kmetij, kar pomeni, da se zvišuje zmogljivost stroja in vpliva na zmanjševanje stroškov 
pri delu ali uporabi druge mehanizacije, ki je energetsko manj učinkovita. Ugodni 
ekonomski in okoljski učinki. 

 Celoten nabor mehanizacije je sestavljen tako, da ga bo kljub podobni rabi mogoče 
uporabljati kolektivno na obeh kmetijah. K temu največ prispeva raznolikost kmetijskih 
zemljišč (travinje) in nekoliko različen pristop pri obdelavi njivskih površin. 

 Nakup kmetijske mehanizacije bo izveden skupaj - kolektivno, s čimer se sorazmerno 
porazdelijo stroški nakupa na dva investitorja, 

 Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020, spodbuja skupne 
naložbe in jih finančno podpira – ugodno sofinanciranje s strani javnih sredstev, 

 Kmetijska mehanizacija, ki je predmet kolektivne naložbe je bolj racionalno izrabljena, 
ker bo v uporabi na dveh večjih kmetijah, posledično se bodo znižali stroški kmetijske 
proizvodnje, kar je osnova za doseganje višje konkurenčnosti obeh kmetij 

 Nabor kmetijske mehanizacije je sestavljen skladno s potrebami obeh članov, ki sta si 
med seboj primerljiva (obe mlečni kmetiji - pridelava in predelava ter prodaja), 
primerljiva glede na socio-ekonomska merila in nenazadnje tudi glede na filozofijo 
vodenja, saj gre za oba kmeta, ki izhajata iz tradicionalnih kmečkih okolij s 
preizkušenim trajnostno naravnanim modelom vodenja in upravljanja. 
 
 

 


