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Slovenski kmet ima priložnost!

• Sladkorna pesa je privilegij bogatih narodov.

• Slovenski kmet potrebuje kulturo, ki ustvarja dobiček pri 

pridelavi in predelavi.

• Sladkorno peso je slovenski kmet, že prideloval , danes pa  

žal daje dobičke  drugod po EU.

• Neodvisna strokovna študija je potrdila  dobičkonosnost 

te kulture v Sloveniji .

• Slovenija ima zgodovinsko priložnost da kraljico 

poljščin  pripeljemo nazaj na naše kmetije.



Primerjava dobičkov glavnih 

enoletnih poljščin v  €/ha v SLO

• Uporabljene so modelne kalkulacije KIS.

• Povprečni realni hektarski donosi v letu 2013.

• Dosežene prodajne cene kmetijskih pridelkov v letu 

2012.



Primerjav dobičkov glavnih 

enoletnih poljščin v  €/ha v SLO

Pridelek (t/ha) Cena  (€/t) Dobiček (€/ha) opomba

Koruza (suha) 11 200 356

Pšenica 7 190 372

Oljna ogrščica 3,8 410 304

Sladkorna pesa 54 45 860 Za čas kredita

Sladkorna pesa 54 45 1.229 Po izteki kredita



Posredne  ugodnosti za kmete, ki 

bodo pridelovali sladkorno peso

• Uvedba kulture z zanesljivo večletno prodajo.

• Razširjen kolobar.

• Delo izven delovnih konic ostalih poljščin.

• Razen sejalnic je mehanizacija že na dvorišču.

• Saturacijsko apno (kalcifikacija).

• Stranski proizvod - pesni rezanci (živinoreja).

• Podjetniške priložnosti; ( puljenje & nakladanje).



Pogoji za setev sladkorne pese v 

Sloveniji
• Pridobitev nazaj izgubljene kvote-(april 2013).

• Zagotovitev 13.000 ha površin za sladkorno peso.

• Dolgoročne pogodbe s kmeti o pridelavi 

sladkorne pese 15 let.

• Iskanje investitorjev za <75% tovarne sladkorja.

• Izgradnja tovarne, kjer bodo kmetje lastniki več 

kot 25% tovarne sladkorja.



Pogoji za setev sladkorne pese v 

Sloveniji
• Lastništvo tovarne se plačuje iz dela dobička  

vsako leto pridelane pese, kar bo trajalo 15 let.

• Po letnem  plačilu lastništva, še kmetu ostane 860€

dobička za vsak hektar sladkorne pese.

• Po 15 letih bo dobiček sladkorne pese 1.229€/ha.

• Ob morebitnem prenehanju pridelave sladkorne pese 

bo kmet lahko prodal lastniški delež tovarne.

• Prodan delež bodo kupili samo slovenski kmetje.



Izkoristimo zgodovinsko priložnost 

ter okrepimo slovenskega kmeta

• Danes je možnost pridelovati najakumulativnejšo 

poljščino v naših rokah.

• Nuja je razumeti pomen lastništva in si želeti biti 

lastniki nove tovarne.

• Edino lastništvo v tovarni sladkorja pomeni 

pravico do dolgoročne pridelave sladkorne pese.

• Nikoli ne smemo ključnega dela lastnine (25% 

tovarne) prodati ljudem z naslovom izven Slovenije.



En od možnih razlogov za pridelavo 

sladkorne pese
Po 15 letih pridelave poljščin kmet iz ustvarjenega 

dobička na 1. hektarju, lahko za otroka kupi naslednji 

osebni avtomobil:

kultura Dobiček iz 1 hektarja v 15 letih zadošča za nakup: 

Koruza, pšenica in oljna ogrščica Renault Clio 2 let star

Sladkorna pesa z deležem tovarne Renault Laguna novo vozilo



Spoštovani kmetje!

• Sladkorna pesa kmetiji zagotovi boljše življenje.

• Sladkorna pesa na naših kmetijah, bo prepričala

naše otroke, da ostanejo na kmetiji.

• Sladkorna pesa lahko v kolobarju raste na 20% njiv.

• Pred nami je zgodovinska odločitev v kateri 

veliko pridobimo:

• Sprejmimo ta izziv in se odločimo za setev pese.



Spoštovani kmetje!
• Lastna tovarna sladkorja je ključ za uspešno 

pridelavo sladkorne pese.

• Kmetija, ki je lastnik tovarne sladkorja ima prednost 

pri pridelavi sladkorne pese. 

• Lastništvo tovarne ima vrednost,  kot ga ima zlato.

• UO združenja bo nadaljeval z aktivnostmi.  

• Samo skupaj nam bo uspelo.

Hvala za vašo pozornost   


