
»ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI 
PROJEKTA PRIDELAVE IN 

PREDELAVE SLADKORNE PESE«



Namen pričujoče študije je: 

• Deskriptivna analiza trga s sladkorjem in 
implikacije SKP

• 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



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).



• V zadnjih 10 letih se letna svetovna poraba 
sladkorja povečuje za 2,8% (skupaj za 23%). Ta 
stopnja je večja od stopnje rasti proizvodnje.

• Trije ključni dejavniki pri svetovni potrošnji 
sladkorja so: rast prebivalstva, rast dohodka in 
cene.

• Posledično so stopnje rasti porabe v geografskih 
regijah zelo različne. Od poznih 1990-ih je bila, 
razen leta 2009, stopnja rasti porabe sladkorja 
višja od stopnje rasti prebivalstva.



• Izvoz sladkorja beleži rastoči trend vse od leta 2001/02 
in sicer od 43 do 52 milijonov ton, kar pa predstavlja 
tretjino svetovne proizvodnje sladkorja.

• Vodilna  izvoznica sladkorja je Brazilija. V  letu 2009/10 
je znašal njen delež 50% svetovnega izvoza sladkorja. 
Sledita Tajska in Avstralija z 11 oz. 8% celotnega izvoza 
sladkorja. V letih 2002 in 2006 je bila EU drugi največji 
svetovni izvoznik sladkorja - s povprečjem 6,2 milijona 
ton.

• Od tržnega leta 2006/07 je izvoz sladkorja EU padel na 
raven 1 milijona ton v letu 2009/10, kar pa predstavlja 
le še 2% svetovnega izvoza. Posebnost izvoza iz EU je, 
da trguje v glavnem z belim sladkorjem, medtem ko 
obsega svetovna trgovina predvsem surovi sladkor.



• 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.



• Cene sladkorja so sorazmerno nestanovitne iz več 
razlogov:

• nizka cenovna elastičnost povpraševanja,
• nihanja proizvodnje sladkorja v povezavi z dejstvom, da 

morajo proizvajalci sladkorja sprejemati dolgoročne 
poslovne odločitve,  

• makroekonomski dejavniki (spremembe cen naftnih 
derivatov),

• povečano povpraševanje zaradi njegove uporabe kot 
surovine za bioetanol…



• 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).



• Te spremembe so bile v posameznih državah 
članicah različne in so povzročile nadaljnjo 
koncentracijo proizvodnje na območju 
pesnega pasu, medtem ko so se količine pese 
znatno zmanjšale predvsem v Italiji in Španiji.



Spremembe SKP

• V prihajajoči finančni perspektivi Evropske Unije (2014-
2020) se predvideva uvedba nove strukture direktnih 
plačil, ki bi poleg osnovnega plačila 'aktivnemu kmetu' 
obsegala še obvezno posebno plačilo za izvajanje okolju 
prijaznih kmetijskih praks (potreba po smernicah 
smernice IP za peso)

• Gre za t.i. zeleno komponento oziroma ozelenitev 
direktnih plačil v višini 30% nacionalne ovojnice, 
posebno shemo neposrednih plačil za male kmete v 
višini do 10% nacionalne ovojnice ter dodatno plačilo 
za mlade kmete v višini do 2% nacionalne ovojnice, saj 
je ta slednji inštrument s stališča Evropske Komisije 
izrazito spodbujevalen.



Kvote

• Bistvenega pomena konkretno za proizvajalce 
sladkorne pese pa je dejstvo, da bi se naj z novo 
finančno perspektivo EU ukinile  tudi kvote za sladkor, 
kar nedvomno pomeni velik tržni izziv tudi za slovenske 
proizvajalce sladkorne pese in hkrati ponuja edinstveno 
možnost ponovne vzpostavitve proizvodnje sladkorja v 
Sloveniji

• Slednje je glede na zadnje informacije zelo vprašljivo, 
zato bo za morebitno novo vzpostavitev tovarne 
ključna sposobnost slovenskih pogajalcev za 
zagotovitev nacionalne kvote



Pesa v kolobarju

• Vrednost sladkorne pese v kolobarju je 
večkratna in multi funkcijska. 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).



Analiza površin

• Rekordna pridelava v preteklosti  (1999) 10706 
ha

• Podatkovna osnova KGZ, SURS

• KGZ: na subvencijskih vlogah, menimo da je 
primernejša od SURSa saj po našem mnenju 
bolj zajema ciljno skupino pridelovalcev  



• osnova vsota poljedelskih površin po 
navedenih podatkih KGZ in sicer povprečje let 
2010-2012).

• 5 scenarijev (bazni, A, B, C, D, E)



Potrebne površine





Nevarnosti in ovire

• Pridelovalci so se nekoliko »odvadili« pridelovanja 
sladkorne pese. Ta problem je rešljiv predvsem preko 
aktivnega Združenja pridelovalcev v sodelovanju sz 
območnimi KGZ. Pri tem predlagamo angažiranje 
strokovnega kadra, ki ima izkušnje iz bivše tovarne 
(organizatorji proizvodnje).

• Nejasnosti glede finančne strukture. Ciljni skupini 
pridelovalcev je treba transparentno in jasno 
predstaviti predlagani sistem plačevanja pese kot tudi 
način vstopa pridelovalcev v lastniško strukturo 
tovarne.



Tehnika pridelave sladkorne pese in 
razvoj modelne kalkulacije

• Tehnološka izhodišča (pridelek, tehnika 
pridelave) so osnova za kalkulacijo

• Postopek priprave kalkulacije

Predviden pridelek 

Gnojilni načrt

Škropilni program 

Kalkulacija stroškov pridelave 

Seznam strojnih operacij 

Najete strojne storitve

Lastna cena (€/t)

Ročno delo (domače delo) Fin. Rezultati (€ / ha)

Prag pokritja (€/ha)

Indirektni stroški



Rezultati  kalkulacij



Analiza občutljivosti (var.1)



Var. 2



Var. 3



Pragovi pokrita za vse tri variante z 
upoštevanim redčenjem 



Ocena potrebne mehanizacije

• Groba analiza pokaže, da bi pri upoštevanju 
podatka, da za vsakih 600 ha rabimo en stroj pri 
želeni površini potrebovali 28 strojev in 14 
prekladalno čistilnih ramp.

• Število potrebnih kombajnov je ocenjeno na 
podlagi površine, dnevne kapacitete stroja, 
predvidenih terminov obiranja (20. September –
20. November) in števila razpoložljivih dni, 
kateremu smo za vsako območje odšteli tudi 
število deževni dni.



Scenarij: 16 urni delovnik



Prekladalna rampa



Namakanje – ekonomska upravičenost

• Sistematično spremljanje 1991, takrat opazno 
višji pridelki na namakanih površinah

• Poročila o višjih pridelkih in boljših digestijah 
tudi od drugod Evropa, Amerika





Pragi pokritja stroškov namakanja pri 
različnih cenah sladkorne pese 



Stroški transporta
Število prevozov s posameznega območja je tako izračunano na naslednji 
način:

Kjer je:
N – število prevozov s tovornjakom
Ppesa – površina pod peso (ha)
Y – pridelek (50 t / ha)
K – kapaciteta tovornjaka (25 t)

Strošek prevoza s posameznega območja je potem izračunan kot:

Kjer je:
SP – strošek prevoza
X – razdalja do tovarne
Cp – cena prevoza (€ /km)



OCENA STROŠKOV TRANSPORTA

Strošek prevoza na 1 km: 1,25 € /km Pridelek /ha 50 t/ha 25 t tovornjak

Celje Kranj Ljubljana Maribor MS NG NM Ptuj Skupaj:

Strošek prevoza Razdalja 1 smer 92,6 194,0 164,0 58,8 40,0 224,0 26,5 SKUPAJ t

BAZNI Scenarij Pridelek skupaj t 27180,0 15120,0 27095,0 41270,3 274032,0 0,0 40975,0 173442,5 599114,8

Število tur 1087,2 604,8 1083,8 1650,8 10961,3 0,0 1639,0 6937,7

KM SKUPAJ 201349,4 234662,4 355486,4 194135,3 876902,4 0,0 734272,0 367698,1

SKUPAJ 251686,8 293328,0 444358,0 242669,1 1096128,0 0,0 917840,0 459622,6 3705632,5 3705632,5

Cena ene ture 231,5 485,0 410,0 147,0 100,0 #DEL/0! 66,3

€ /T 9,3 19,4 16,4 5,9 4,0 22,4 2,7 € /t povpr. 6,2

Strošek prevoza

SCENARIJ A Razdalja 1 smer 92,6 194,0 164,0 58,8 40,0 224,0 26,5 SKUPAJ t

Pridelek skupaj t 0,0 0,0 0,0 58957,5 373680,0 0,0 0,0 236512,5 669150,0

Število tur 0,0 0,0 0,0 2358,3 14947,2 0,0 0,0 9460,5

KM SKUPAJ 0,0 0,0 0,0 277336,1 1195776,0 0,0 0,0 501406,5

SKUPAJ € 0,0 0,0 0,0 346670,1 1494720,0 0,0 0,0 626758,1 2468148,2 2468148,2

Cena ene ture #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 147,0 100,0 #DEL/0! 66,3

€ /T #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 5,9 4,0 #DEL/0! 2,7 € /t povpr. 3,7

Strošek prevoza

SCENARIJ B Razdalja 1 smer 92,6 194,0 164,0 58,8 40,0 224,0 26,5 SKUPAJ t

Pridelek skupaj t 21744,0 12096,0 21676,0 58957,5 373680,0 0,0 0,0 236512,5 724666,0

Število tur 869,8 483,8 867,0 2358,3 14947,2 0,0 0,0 9460,5

KM SKUPAJ 161079,6 187729,9 284389,1 277336,1 1195776,0 0,0 0,0 501406,5

SKUPAJ 201349,4 234662,4 355486,4 346670,1 1494720,0 0,0 0,0 626758,1 3259646,5 3259646,5

Cena ene ture 231,5 485,0 410,0 147,0 100,0 #DEL/0! 66,3

€ /T 9,3 19,4 5,9 4,0 #DEL/0! 2,7 € /t povpr. 4,5

Strošek prevoza

SCENARIJ C Razdalja 1 smer 92,6 194,0 164,0 58,8 40,0 224,0 26,5 SKUPAJ t

Pridelek skupaj t 19026,0 10584,0 27095,0 39305,0 373680,0 0,0 16390,0 236512,5 722592,5

Število tur 761,0 423,4 1083,8 1572,2 14947,2 0,0 655,6 9460,5

KM SKUPAJ 140944,6 164263,7 355486,4 184890,7 1195776,0 0,0 293708,8 501406,5

SKUPAJ 176180,8 205329,6 444358,0 231113,4 1494720,0 0,0 367136,0 626758,1 3545595,9 3545595,9

Cena ene ture 231,5 485,0 410,0 147,0 100,0 #DEL/0! 66,3

€ /T 9,3 19,4 16,4 5,9 4,0 22,4 2,7 € /t povpr. 4,9

Strošek prevoza

SCENARIJ D Razdalja 1 smer 92,6 194,0 164,0 58,8 40,0 224,0 26,5 SKUPAJ t

Pridelek skupaj t 27180,0 10584,0 18966,5 58957,5 373680,0 0,0 28682,5 236512,5 754563,0

Število tur 1087,2 423,4 758,7 2358,3 14947,2 0,0 1147,3 9460,5

KM SKUPAJ 201349,4 164263,7 248840,5 277336,1 1195776,0 0,0 513990,4 501406,5

SKUPAJ 251686,8 205329,6 311050,6 346670,1 1494720,0 0,0 642488,0 626758,1 3878703,2 3878703,2

Cena ene ture 231,5 485,0 410,0 147,0 100,0 #DEL/0! 66,3

€ /T 9,3 19,4 16,4 5,9 4,0 22,4 2,7 € /t povpr. 5,1

Povprečje vseh scenarijev 4,9



Tehnično vrednotenje naložbe

Izhodišča za tehnično vrednotenje:

-Kapaciteta tovarne: do 100.000 t/a proizvedenega sladkorja (7.500 t/dan 
predelane pese)

-Digestija pese: 15 %

-Tovarna naj bo locirana na isti lokaciji kot prejšnja

-Uporabiti obstoječo infrastrukturo

Omejitve:

-Lastništvo pakirnice sladkorja (P&F)

-Lastništvo lokacije in pripravljenost lastnikov na prodajo

-Obstoječih lagun ni mogoče uporabiti, niti zgraditi novih



Vhodni parametri za izračun



Tehnologija

• Čiščenje pese na njivi, suhi raztovor, verikalno pralnik z zaprtim 
krogotokom vode, sprotni odvoz zemlje nazaj na njive.

• Učinkovita protitočna ekstrakcija (vertikalna ali horizontalna), maks. 
izguba sladkorja 0,5 % na peso, stiskanje rezancev na 35-37 % suhe snovi.

• Sušenje in briketiranje rezancev: z lastnim energetskim virom s 
kombinacijo uporabe dimnih plinov ali s paro na lebdeči plasti (v primeru 
kogeneracije in odprodaje električne energije je para dobra izbira).

• Čiščenje soka je klasično z uporabo aktivnega CaCO3 iz proizvodnje (nižja 
poraba apna). Dvostopenjska karbonatacija, mehčanje  soka z ionsko 
menjavo in stiskanje mulja s tlačnimi filtri. Mulj s 70 % suhe snovi vrnemo 
na njive.

• Apnenica. 150 t CaO na dan. Energent je koks, alternativa ZP. Za pripravo 
apnenega mleka uporabimo pralno vodo iz čiščenja, izslajevlano vodo. 
Presežek apna uporabimo za čišščenje odpadne vode ali za prodajo.



• Uparjanje in kondenzacija. 5 stopenjsku uparjanje, šesta stopnja poteka v 
kontinuiranem kristalizatorju.  Kondenzat vračamo v kotlovnico in porabimo v 
procesu za nizko temperaturno gretje ter za pranje pese.

• Kristalizacija v treh stropnjah-kontinurana. (Lahko tudi dvostopnejska s nekoliko 
povišano stopnjo sladkorja v melasi). Horizontalna postavitev bo dovolj 
učinkovita, ločevanje s centrifugiranjem. Kontinurano centrifugiranje je vprašljivo 
(povratni tokovi višji, lom kristalov večji).

• Sušenje, sejanje in skladiščenje sladkorja. Rotacijski ali sušilnik z lebdečim 
slojem. Stabilizacijo vlage v sladkorju dosežemo s prezračevanjem silosov s 
koncioniranim zrakom. Obstoječe kapacitete skaldiščenja uporabimo, mali silos 
nadgradimo še za dodatnih 10.000 t. Če se odločimo za prodajo glede na ceno 
sladkorja, rabimo dodatni skladiščni silos za 20.000 t.

• Proizvodnja bioetanola. Fermentacija (redčenje melase  s kondenzatom, 
fermentacija), zgoščevanje (proizvodnja 96 % bioetanola), odvoz fermentiranega 
ostanka na njive kot gnojilo (vinasa).



Višina investicije



Obratovalni stroški



Cena sladkorja: 550 EUR/t, cena pese 40 EUR/t



Prelomna cena pese



Prelomna cena pese



Finančna analiza investicije v tovarno

• Dinamična analiza investicije

• Izračun denarnega (gotovinskega) toka na 
podlagi predpostavk v poglavju 4

• Izračun NSV in ISD



Izračun diskontne stopnje

• 3 scenariji: 100% kredit, 50 % kredit in lastni 
kapital

• Različne diskontne stopnje pri vsakem 
scenariju, ki so izračunane kot tehtana 
povprečja med obrestno mero in zahtevano 
stopnjo donosa na lastni kapital



NSV in ISD, varianta 1

Neto sedanja vrednost 

Cena sladkorja  (€/t) 500,00 550,00 600,00 650,00

Kredit 100% (SC1)

Uporabljena diskontna stopnja 5% 5% 5% 5%

Neto sedanja vrednost -75.782.281 -14.976.664 45.828.953 106.634.570

Kredit 50%

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

Neto sedanja vrednost -82.758.291 28.996.790 - 24.764.710  78.526.211      

Brez kredita (SC3)

Uporabljena diskontna stopnja 8% 8% 8% 8%

Neto sedanja vrednost -88.558.460 -40.653.756 7.250.949 55.155.654

Interna stopnja donosa 3,66% 8,71% 13,09%



Mejne cene, varianta 1

• Mejna cena je tista cena sladkorja, ki jo pri 
uporabljeni diskontni stopnji investicija še 
prenese



NSV in ISD, varianta 2

Neto sedanja vrednost 

Cena sladkorja  (€/t) 500,00 550,00 600,00 650,00

Kredit 100% (SC1)

Uporabljena diskontna stopnja 5% 5% 5% 5%

Neto sedanja vrednost -99.360.902 -38.555.286 22.250.331 83.055.948

Kredit 50% (SC2)

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

Neto sedanja vrednost -107.080.807 -53.319.306 442.194 54.203.695

Brez kredita (SC3)

Uporabljena diskontna stopnja 8% 8% 8% 8%

Neto sedanja vrednost -113.499.483 -65.594.778 -17.690.074 30.214.631

Interna stopnja donosa 0,00% 2,08% 6,53% 10,36%



Mejne cene sladkorja, varianta 2



Gospodarski in socialni učinki

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 so te skupnosti na težje 
dostopnih območjih.



Delovna mesta

• Osnova za izračun 1 PDM (FTE) = 1800 ur/leto



Zaključki

• Analiza površin je pokazala, da bi ob dobri 
organizaciji pridelave lahko dosegli pridelavo 
pese na površinah med 11000 do 15000 
hektarjev. Z dopolnitvijo površin na bližnjih 
območjih Hrvaške in potencialno Avstrije, bi 
po naši oceni bilo planirane površine 16000 ha 
možno doseči.



• Preliminarni izračuni so pokazali, da se lastna 
cena giblje pri predvidenih parametrih giblje  
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.


