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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). 

Kljub splošnemu trendu rasti, kaže svetovna proizvodnja 
velika letna nihanja - predvsem zaradi indijskega 
proizvodnega cikla, v nekaterih letih pa tudi zaradi zaostrenih 
klimatskih razmer. 



• 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. 



• 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. 



• 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. 

• Proizvodnja se je v celoti ukinila v 

Sloveniji, Latviji, Irski, Portugalski in 

Romuniji 



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



• osnova vsota poljedelskih površin po 

navedenih podatkih KGZ in sicer 

povprečje let 2010-2012). 



Potrebne površine 

• Ocena potrebnih površin pri digestiji 16% 

in različnih hektarskih pridelkih



2 scenarija: 



Nevarnosti in ovire

• Pridelovalci so se nekoliko »odvadili« pridelovanja 
sladkorne pese. Ta problem je rešljiv predvsem 
preko aktivnega Združenja pridelovalcev v 
sodelovanju s 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 

Izračun lastne cene in finančnega rezultata (odkupna cena 
45 €/t; 54 t /ha)



Analiza občutljivosti var 1



Analiza občutljivosti var 2



Analiza občutljivosti var 3



Ocena potrebne mehanizacije

• 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. 



Izračun potrebnega števila strojev za spravilo in 

transport



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 



Tehnično vrednotenje naložbe

Izhodišča za tehnično vrednotenje:

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

-Digestija pese: 16 %

-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



Višina investicije



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 



Prednosti

 Obogatitev kolobarja

 Povečanje števila delovnih mest

 Prihodki v proračunu

 Poznavanje tehnologije in izkušnje s proizvodnjo

 Obstaja interes med pridelovalci (potreba po

izvedbi dodatne ankete)

 Pozitivni učinki za samo lokalno okolje (širše

območje Ormoža)

 Opazno povečana potreba s strani predelovalne

industrije po oskrbi s hrano

 Izboljšati oz. povečati do sedaj dosežene

hektarske pridelke

Priložnosti

 Možnost ponudbe sladkorja na trgu

 Možnost dodelave vseh stranskih produktov

(prehranski in energetski)

Slabosti

 Nejasnosti glede lokacije trenutne tovarne

 Nejasnosti glede prihodnje ureditve trga

 Morebitna konkurenca energetskih rastlin

 Večina kadra, ki je delovala v TSO, je upokojena

 Ponovna uvedba »pozabljene« tehnologije

Nevarnosti

 Padec cen sladkorja

 Nezainteresiranost pridelovalcev (podatki namreč

kažejo, da do sedaj še nikoli niso bile dosežene

želene površine, ki bi bile namenjene sladkorni

pesi)

 Nezmožnost zagotoviti dovolj površin

 Možnost, da dogovor o odkupu lokacije ne bi bil

uspešen

 Morebitna nesprejemljivost tovarne s strani okolja

SWOT ANALIZA 



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 možno doseči (pri 55 

t/ha in 16%)



• Preliminarni izračuni so pokazali, da se 

lastna cena giblje pri predvidenih 

parametrih giblje  med 25 in 27 €/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. 


