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1 UVOD  
 
Namen pričujoče študije je celovita preliminarna  analiza projekta ponovne uvedbe pridelave 
in predelave sladkorne pese v Severovzhodni Sloveniji. Zaprtje bivše TSO Ormož je imelo v 
regiji in slovenskem prostoru številne negativne posledice.  
 
Študija določa scenarije in pogoje ob katerih bi bila morebitna nova pridelava pese ob 
postavitvi tovarne ekonomsko upravičena. V okviru analiz občutljivosti in scenarijev 
prikazujemo ter opisujemo razmere, v katerih bi bila tako pridelava pese kot tudi njena 
predelava v sladkor v novi tovarni ekonomsko in finančno upravičena. Velja poudariti, da 
rezultati predstavljajo preliminarne ocene in so osnova za morebitno nadaljnjo planiranje 
aktivnosti pri ponovnem umeščanju pridelave in predelave sladkorne pese.  
 
Namen pričujoče študije je:  

- Deskriptivna analiza trga s sladkorjem  
- Ocena razpoložljivih površin  
- Ocena  ekonomske upravičenosti pridelave pese 
- Ocena potrebne mehanizacije  
- Ocena stroškov transporta 
- Tehnološka analiza predelave sladkorja  
- Finančna analiza investicije v tovarno  
- Ocena eksternih koristi tovarne in ponovne uvedbe pridelave in predelave 

sladkorne pese 
 
Študija je organizirana v 7 poglavjih, v katerih analitično obravnavamo vsak posamezni 
vsebinski sklop.  

 

1 Zgodovina pridelovanja sladkorja v Sloveniji  
 
Sladkorna pesa in sladkorni trs sta danes osnovni industrijski rastlini za pridobivanje 
sladkorja. Napredek na optimizaciji gnojenja in zaščite ter strojnih operacij je tudi v Sloveniji 
v času delovanja Tovarne sladkorja Ormož (TSO) omogočil relativno visoke pridelke. TSO je 
bila edina proizvajalka sladkorja v Sloveniji. Sladkor je proizvajala iz sladkorne pese, od leta 
1993 naprej pa je v njej potekala tudi predelava surovega trsnega sladkorja. Letna 
proizvodnja sladkorja se je gibala nekje v višini 42 000 ton.  
 
Temeljni kamen za TSO  je bil postavljen v novembru 1977. Izgradnja se je začela v letu 1978. 
V januarju 1980 Slovenija dobi prvi sladkor iz sladkorne pese. Kapaciteta tovarne je 4 000 t 
na dan, 320 000 t korenov sladkorne pese, 42 000 t belega sladkorja, 12 800 t melase,         
12 800 t suhih pesnih rezancev in cca. 20 000 t suhega karbonatacijskega  mulja. Pridelava 
sladkorne pese in proizvodnja sladkorja je uspešno potekala do leta 2006. S tržnim letom 
2006/2007 se je zaključila uspešna proizvodnja sladkorja v Sloveniji zaradi močno 
poslabšanih pogojev gospodarjenja, ki jih je določila evropska politika. Ti veliko slabši pogoji 
so posledica globalizacijskih vplivov in odločitve EU. Sedaj v letu 2012,  in tudi že prej se je 
izkazalo da je bilo prenehanje pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja velika 
napaka. Od napovedi o zmanjšanju cene sladkorja, se je izkazalo, da je cena na evropskem 
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trgu zelo visoka, kar nekajkrat od napovedane zaščitne cene. Poleg tega se v EU močno čuti 
pomanjkanje sladkorja, tako da predelovalna živilska industrija trpi izgube zaradi 
pomanjkanja sladkorja.  

2 ANALIZA TRGA S SLADKORJEM  
 
Prikazan je povzetek različnih virov s predstavitvijo razmer trga s sladkorjem in ocenami 
učinkov reforme skupne ureditve trga za sladkor iz leta 2006 držav EU-27. Ta je s 17,5 
milijona ton, proizvedenih leta 2009/10, vodilna proizvajalka pesnega sladkorja na svetu. 
Prej je bila druga največja svetovna izvoznica belega sladkorja, po reformi pa je postala neto 
uvoznica sladkorja. Leta 2006 je bila izvedena reforma skupne ureditve trga za sladkor. 
Svetovna proizvodnja sladkorja se je postopoma povečevala na račun večje porabe in sicer za 
17% od 2001/02 do 2009/10 (2,1% na leto). Ta rast je posledica povečanega deleža 
sladkornega trsa. Proizvodnja sladkorne pese je ostala relativno stabilna do leta 2006, šele za 
tem se je zmanjšala.  
 
Kljub splošnemu trendu rasti, kaže svetovna proizvodnja velika letna nihanja - predvsem 
zaradi indijskega proizvodnega cikla, v nekaterih letih pa tudi zaradi zaostrenih klimatskih 
razmer. Največji proizvajalci v svetu so Brazilija, Indija in Kitajska. EU-27 zajema 10% 
svetovne proizvodnje sladkorja v tržnem letu 2009/10, od tega je 16 milijonov ton, 
pridobljenega iz sladkorne pese (FAO Stat). 
 
Nihanja svetovne proizvodnje sladkorje povzročajo presežke oz. primanjkljaje v tržni bilanci 
sladkorja in se sproti izravnavajo iz obstoječih zalog. V tržnih letih od 2003/04 do 2005/06 ter 
2008/09 in 2009/2010 beležimo globalni bilančni primanjkljaj in spremembe zalog sladkorja. 
Te spremembe pa so posledično vplivale na svetovne cene sladkorja. Od 2005 dalje so cene 
sladkorja skokovito naraščale. Sladkor (surovi oz. beli) je dosegal v januarju 2006 ceno 360 
USD/t oz. 387 USD/t v januarju 2011 pa že 706 USD/t oz. 786 USD/t. Če se omejimo samo na 
EU, potem zadnji podatki kažejo, da se je cena belega sladkorja v zadnjem letu gibala 
konstantno nad 700 €/t. Projekcija OECD kaže, da se sicer v obdobju do 2021 pričakuje padec 
cen sladkorja v primerjavi z doseženimi rekordnimi vrednostmi vendar bi naj cene ostale na 
višjem nivoju kot v preteklem desetletju. Ravno tako se pričakuje nadaljnje nihanje cen kot 
rezultat intervencij s strani politike številnih držav na trgu sladkorja kot tudi nihanja 
proizvodnje v Aziji (predvsem Indiji). 
 
Domača poraba sladkorja je bila v obdobju od l.1992 do 2006 bolj ali manj konstantna in je v 
povprečju znašala 73 000 ton. Statistični podatki pa kažejo, da se je v zadnjem obdobju 
poraba povečala in da je tako trenutna letna poraba belega sladkorja v Sloveniji okvirno     
100 000 ton, ki ga moramo vsega uvoziti. Slovenija je zato seveda med članicami EU, ki si 
najbolj prizadevajo za ukinitev kvot za sladkor, ki se predvideva za l.2015. Neizbežno dejstvo 
pri tem je, da bo Slovenija lahko znova proizvajala sladkor le, če bo dobila zeleno luč s strani 
Evropske komisije. Rok za ukinitev kvot za sladkor je konec meseca septembra 2015, pri 
čemer bo znova veliko odvisno od spretnosti naših pogajalcev ter moči njihovih pogajalskih 
izhodišč oz. argumentov.  
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3 ANALIZA NJIVSKIH POVRŠIN NAMENJENIH PROIZVODNJI SLADKORNE PESE 
TER  ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PRIDELAVE SLADKORNE PESE  
 
Vrednost sladkorne pese v kolobarju je večkratna in multifunkcijska. Za dober pridelek 
namreč zahteva kvalitetno in dosledno agrotehniko (obdelava tal, dosledno in načrtno 
gnojenje). Po sladkorni pesi ostane zemljišče z dobrimi fizikalnimi lastnostmi kot tudi 
številnimi organskimi ostanki (predvsem odrezane glave in listje).  
 
Po ocenah o razširitvi surovinske baze Tovarne sladkorja (Štefančič, 1998) bi po razširitvi 
pridelovalnih območij na območja Savinjske doline, Krško-brežiško-novomeškega polja in 
Gorenjske bila možna pridelava na 13 333 ha. Podobne predpostavke tudi postavijo za bazni 
scenarij in na posameznih območjih uporabimo enake deleže statističnih površin (pri tem je 
osnova vsota poljedelskih površin po navedenih podatkih KGZ in sicer povprečje let 2010-
2012) in v študiji pri tem tudi prikazujemo različne scenarije potrebnih površin pri različnih 
ha pridelkih. Po najugodnejšem scenariju bi se ciljni vrednosti ca. 16 000 ha sicer zelo 
približali, v nobenem scenariju pa s stališča kolobarja ne bi presegli priporočenih vrednosti 
deleža sladkorne pese v kolobarju. Možnost pridelave pese se kaže tudi na bližnjih čezmejnih 
območij Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Na podlagi izdelanih analiz tako menimo, da bi       
16 000 ha sladkorne pese lahko dosegli ter da je surovinsko bazo za načrtovano tovarno 
možno zagotoviti. Potrebno pa je seveda izvesti vse aktivnosti za animacijo ciljne skupine 
pridelovalcev, ki jim je potrebno jasno in transparentno predstaviti problematiko ter način 
pridelovanja, odkupa in plačevanja sladkorne pese.  
 

Tehnika pridelave sladkorne pese in razvoj modelne kalkulacije  
 
Za potrebe ocene ekonomske upravičenosti so bile razvite  kalkulacije skupnih stroškov 
pridelave sladkorne pese (različne variante) z oceno nekaterih pomembnejših ekonomskih 
parametrov. Po študiji FAO se lastna cena giblje med 20-30 €/t, kar je povsem primerljivo z 
rezultati naših kalkulacij. Ti kažejo, da se lastna cena giblje med 27 in 30 €/t ob predvidenem 
direktnem plačilu 332 €/ha. 
 

 

Nadalje je analiza praga pokritja pokazala, da so potrebni pridelki za pokrivanje stroškov 
skladni tudi s tistimi, ki smo jih že dosegali pri pridelavi pese; sklepamo torej lahko, da bi od 
doslednem upoštevanju tehnike pridelave in doseganju predvidenih parametrov pridelava 
sladkorne pese lahko bila ekonomsko upravičena. Razviti so tudi scenariji v primeru pridelave 
z namakanjem. Rezerva med predvideno odkupno ceno pese (40 €/t) in ocenjenimi lastnimi 
cenami pa predstavlja tudi rezervo za odplačevanje lastniškega deleža po vstopu 
pridelovalcev v lastniško strukturo tovarne.  
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4 TEHNOLOŠKA ANALIZA PROIZVODNJE SLADKORJA  
 

Proizvodnja sladkorja v Ormožu se je začela s pridelavo sladkorne pese leta 1976. Prva redna 
proizvodnja je stekla leta 1979, ko je kampanja trajala le 24 dni in  so predelali 42 300 t pese 
ter proizvedli 2 100 t pesnega sladkorja.  
 
Za oceno investicije smo uporabili empirične podatke iz izvedenih projektov v zadnjih 10 
letih. Posamezne postavke lahko odstopajo glede na podrobno planiranje vendar lahko 
upravičeno trdimo, da je velikost investicije ocenjena dovolj zanesljivo za potrebe pred 
investicijske študije. Glede na stanje tehnike in obseg potrebne opreme za kapaciteto 7 500 t 
predelane pese na kampanjo in 28 030 t predelane melase na dan bo višina investicije          
166 000 000 €. 

Simulacija proizvodnje sladkorja 
 
Izvedli smo simulacijo proizvodnje sladkorja na osnovi lastno izdelanega simulatorja, ki je bil 
izdelan z modeliranjem bivše Tovarne sladkorja Ormož. Natančni rezultati simulacije so 
podrobneje predstavljeni v študiji naročnika. Prav tako študija vključuje oceno investicije in 
oceno osnovnih parametrov za proizvodnjo bioetanola. Ocenjena pa je tudi potrebna 
kadrovska struktura za oba scenarija.  
 
 

5 FINANČNA ANALIZA PROJEKTA 
 
Podatki za oceno višine investicij so bili pridobljeni na podlagi tehničnega načrta  in znašajo:  

- za 1. varianto 136 000 000 € 
- za 2. varianto, ki predvideva predelavo melase v bioetanol, 166 000 000 €. 

 
Rezultati analize investicije za varianto 1 za različne scenarije financiranja investicije  

 

 Neto sedanja vrednost (€) 

Cena sladkorja  (€/t) 550,00 600,00 

Kredit 100% (SC1)   
Uporabljena diskontna stopnja 5% 5% 

Neto sedanja vrednost -14 976 664 45 828 953 

Kredit 50%   
Uporabljena diskontna stopnja 6,50% 6,50% 

Neto sedanja vrednost -  28 996 790 24 764 710 

Brez kredita (SC3)   
Uporabljena diskontna stopnja 8% 8% 

Neto sedanja vrednost -40 653 756 7 250 949 

Interna stopnja donosa 3,66% 8,71% 
 

Rezultati kažejo pri katerih cenah sladkorja je neto sedanja vrednost pozitivna. Pri ceni 
sladkorja 600 €/t je ocenjena interna stopnja donosa višja od zahtevane 8%.  
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Izračunali smo tudi prelomno ceno sladkorja, ki se glede na scenarij giblje med 562,32 in 

592,43 €/t sladkorja.  Rezultati za varianto investicije 2 (predelava melase v bioetanol) so 
prikazani v naslednji preglednici. 

 

Rezultati analize investicije za varianto 2 za različne scenarije financiranja investicije  

 

 Neto sedanja vrednost (€) 

Cena sladkorja  (€/t) 550,00 600,00 

Kredit 100% (SC1)   
Uporabljena diskontna stopnja 5% 5% 

Neto sedanja vrednost -38 555 286 22 250 331 

Kredit 50% (SC2)   
Uporabljena diskontna stopnja 6,50% 6,50% 

Neto sedanja vrednost -53 319 306 442 194 

Brez kredita (SC3)   
Uporabljena diskontna stopnja 8% 8% 

Neto sedanja vrednost -65 594 778 -17 690 074 

Interna stopnja donosa 2,08% 6,53% 

 

Rezultati investicijskih ocen so slabši pri varianti predelave melase. Tudi prelomne cene so v 
tem primeru višje (od 581,70 – 618,46 €/t sladkorja).  

6 OKOLJSKA ANALIZA PROJEKTA 
 
Večjih negativnih vplivov na okolje ne predvidevamo. Sama pridelava pese bo potekala 
skladno z dobro kmetijsko prakso ob upoštevanju vseh predpisanih omejitev glede vnosa 
dušika in omejitev FFS sredstev. V bodočnosti bi glede na omenjene spremembe kmetijske 
politike v smeri plačevanja direktnih plačil za okolju prijaznejše načine pridelave, bilo 
smiselno izdelati tehnološka izhodišča za morebitno integrirano pridelavo. Pričakujemo pa 
naslednje pozitivne okoljske učinke:  
 

 Neposreden vpliv na okoljske dejavnike (diverzifikacija kmetijske proizvodnje z vpeljavo 
sladkorne pese v kolobar) 

 Obnovitev okoljskega stanja na krajih, kjer so stale pridelovalne in predelovalne 
kapacitete tovarne. 

 Možnost ocenitve okoljskega življenjskega cikla (t.i. LFA – Life Cycle Assessment) 
končnega proizvoda - sladkorja, s pomočjo katerega bi analizirali vpliv le-tega na okolje v 
vseh fazah: pridelavi, predelavi in uporabi. 

 Povečana biotska pestrost kulturne krajine 
 C3 rastlina, kar pomeni, da učinkovito pretvarja sončno energijo v biomaso (izkoristek 1 

%-2 %, prirastek 20-30 g/m2/dan) 
 Prilagodljivost sladkorne pese negativnim vremenskim razmeram 
 Dejstvo, da lahko sladkorna pesa v svoji rastni dobi proizvede trikrat več  kisika kot 

enaka površina gozda. 
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7 ANALIZA EKONOMSKIH IN SOCIALNIH UČINKOV NA PODROČJU 
GOSPODARSTVA IN NACIONALNE EKONOMIJE 
 
V osnovi lahko predpostavimo, da bi imela ponovna pridelava sladkorne pese in nadalje 
proizvodnja sladkorja neposredne vplive na tri večja področja in sicer: gospodarsko, socialno 
in okoljsko področje:  
 

 Gospodarska trajnost in zagotavljanje redne preskrbe s sladkorjem na nacionalnem 
nivoju in nivoju EU 

 Konkurenčnejši sektor in stabilizacija trgov 
 Dostopnost sladkorja potrošniku po primernih cenah 
 Neposreden ekonomski vpliv na kmetijsko proizvodnjo (vključitev stranskih produktov 

sladkorne pese v prehrano živali, kar ima za posledico spremenjen strošek krmnega 
obroka (pesni rezanci, melasa); uporaba organskega gnojila – (mulj-karbonatacijsko 
apno) 

 Možnost uporabe stranskih proizvodov v prehranske namene in za proizvodnjo goriva 
 Povečana kapitalska vlaganja v pridelavo in predelavo sladkorne pese 

 
 Neposreden in posreden socialni učinek na širše kmetijske skupnosti in regije, kjer se bo 

obnovila pridelava sladkorne pese in proizvodnja sladkorja (zaposljivost, ohranitev 
delovnih mest, odprtje novih delovnih mest, povečanje ekonomske in socialne varnosti 
posameznika,vpliv na finančni aspekt upokojevanja …) 

 Ponovna oživitev in vzpostavitev ozemeljske povezave z okoliškimi skupnostmi, kar ima 
za posledico pozitiven učinek za socialno strukturo prebivalstva, še posebej, če se te 
skupnosti nahajajo na težje dostopnih območjih. 
 

 

Analiza uporabnosti stranskih produktov  
 
Pri predelavi sladkorne pese nastane več stranskih produktov. To so: 

- Pesni rezanci (mokri, prešani, suhi) 
- Melasa 
- Karbonatacijsko apno  

 
Najpogostejša in najbolj znana je vsekakor uporaba pesnih rezancev v prehrani za živali.  
Pesne rezance je možno uporabiti tudi kot substrat v bioplinarnah. To možnost omenjamo 
predvsem zaradi dejstva, da se obstoječe bioplinarne srečujejo s težavami zaradi 
pomanjkanja surovine.  

 



 
7 

 

 

Analiza števila delovnih mest  
 

Delovna mesta so osnovna pozitivna eksternalija tovarne.  
 
Pri oceni števila delovnih mest ob morebitnem novem zagonu tovarne sladkorja in uvedbe 
pridelave sladkorne pese na njivah upoštevamo:  
 

- Delovna mesta v tovarni  
- Delovna mesta vezana na spravilo in transport sladkorne pese 
- Delovna mesta vezana na pridelavo pese na kmetijah.  

 
 
Povprečje ocene števila PDM potrebnih za spravilo po posameznih scenarijih pridelovanja 
sladkorne pese je 7,17 PDM.  Ocenjeno število PDM vezanih na transport je v povprečju 
30,00. K temu je potrebno upoštevati še porabo dela na prekladalno čistilnih rampah (cca. 
0,86 PDM). 

Skupna ocena teoretičnega števila delovnih mest vezanih na tovarno je 482,17 PDM. Ob tem 
je še potrebno omeniti vpliv na delovna mesta pri vseh ostalih poslovnih akterjih, ki s 
tovarno kakorkoli sodelujejo.  
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8 ZAKLJUČKI 
 
Osnovna ugotovitev študije je opredelitev pogojev za ekonomsko upravičeno pridelavo 
sladkorne pese.  
 
Analiza površin je pokazala, da bi ob dobri organizaciji pridelave lahko dosegli pridelavo pese 
na površinah med 11 000 do 15 000 hektarjev. Z dopolnitvijo površin na bližnjih območjih 
Hrvaške in potencialno Avstrije, bi po naši oceni planirane površine v obsegu 16 000 ha bilo 
možno doseči.  
 
Preliminarni izračuni so pokazali, da se lastna cena giblje pri predvidenih parametrih  med 28 
in 31 €/t (odvisno od uporabljene tehnike pridelave). Analiza praga pokritja je pokazala, da 
lahko pri predvideni ceni pese pričakujemo ekonomsko upravičeno pridelavo.  
 
Analiza investicije v postavitev tovarne je pokazala, da se mejna cena sladkorja giblje med 
562 in 593 €/t (v odvisnosti od uporabljene pričakovane stopnje donosa na kapital). Nekoliko 
višje prelomne cene so dosežene pri varianti investicije v tovarno s predelavo melase v 
bioetanol.  
 
Študija ne daje kategoričnega odgovora »da« ali »ne«, ampak določa scenarije oz. pogoje, ki 
jih je potrebno doseči, da bi bili pridelava in predelava sladkorne pese ob morebitni in želeni 
postavitvi ekonomsko in finančno upravičeni. V obrisu analiz občutljivosti in scenarijev, zato 
opisujemo resurse, ki jih je potrebno doseči za optimalno ekonomsko funkcioniranje sektorja 
pridelave in predelave sladkorne pese. 
 
Velja poudariti, da rezultati predpostavljajo preliminarne odločitve. Pred morebitno 
investicijo bo potrebno skrbno pripraviti natančen investicijski elaborat. Vsekakor pa 
pripravljena študija predstavlja dovolj dobro osnovo za vse nadaljnje planiranje aktivnosti 
morebitne ponovno oživitve pridelave in predelave sladkorne pese v slovenskem prostoru. 


