
 

Spoštovani, 

Današnji dogodek je v začetku bil drugače zasnovan kot je danes. Včeraj bi pri nas moral 

zasedati Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje  Državnega Zbora RS in po 

končani seji bi bila novinarska konferenca. Seja je bila napovedana že dosti prej vendar je 

zaradi znanih dogodkov v visoki politiki seja odložena vsaj do 20. Junija. Predvidena tema 

seje je bila seznanitev Odbora z anketo o pridelavi sladkorne pese v Sloveniji ter 

problematika glede znanih zapletov okrog lokacije stare tovarne sladkorja. Ker pri MKO in 

lokalni skupnosti ne vidimo in ne čutimo nobene angažiranosti na to temo smo se odločili za 

javni poziv vsem občinam v severovhodnem delu Slovenije za primerno lokacijo nove 

tovarne sladkorja. Javni poziv bo objavljen v ponedeljek 16. Junija 2014 na naši spletni strani 

www.sladkornapesa.si V takšno dejanje nas sili trenutno stanje s staro lokacijo. Verjetno 

Vam je vsem znano da še vedno potekajo pravni spori med lastnikom zemljišča in državo, 

kateri pa lahko potekajo še veliko časa. Nedopustno je, da država oz. MKO ne more 

omogočiti pogojev za proizvodnjo sladkorja, glede na to da obstaja interes kmetov za 

pridelavo in investitorjev za proizvodnjo sladkorja. 

Združenje je zagotovilo vse pogoje za naslednje aktivnosti pri pridelavi in predelavi sladkorne 

pese v Sloveniji, razen lokacije. Investitorji pa zahtevajo, da se problem lokacije reši do konca 

tega leta.  

Naš glavni namen današnjega dogodka je predstavitev rezultatov ankete za pridelavo 

sladkorne pese. 

ANALIZA ANKETE 

Uvod 

Anketa o pridelavi sladkorne pese v Sloveniji se je izvajala na pobudo Komisije za sladkorno 

peso pri KGZS in Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije. Komisija za sladkorno 

peso je na svoji redni seji  27.1.2014 sprejela sklep o izvajanju ankete v času izvajanja 

subvencijskih vlog za vse kmete v Sloveniji po vseh Zavodih razen KGZ Nova Gorica, ocenjeno 

je da v tem KGZ ne bi bilo potencialnih pridelovalcev sladkorne pese. Anketa se izvajala v 

času od 26. 2. 2014 do 2. 6. 2014. Kampanja je bila zaključena sicer 6.5.2014, vendar so 

ankete prihajala na Združenje do 2.6.2014.  

Namen ankete je bil ugotoviti možnosti in količino površin katere bodo namenjene za 

pridelavo sl. pese v Sloveniji. Zaradi boljše objektivnosti ankete so vsi svetovalci pri 

subvencijskih vlogah pomudili tudi anketo vsem upravičencem subvencije kateri, obdelujejo 

vsaj 3 ha poljedelskih površin.  

V anketi je bilo postavljeno osem kratkih vprašanj.  

http://www.sladkornapesa.si/


Vptašanja: 

Velikost KMG:__________________ ha, od tega njivskih površin: ______________________ ha. 

 

Ste seznanjeni  s »Študijo« o ponovni oživitvi sladkorne industrije Slovenije:        DA  NE 

 

Pomen sladkorne pese za Vaše KMG:     mali  srednji  velik 

 

Ste v preteklosti že pridelovali sladkorno peso:      DA   NE       Če DA koliko ha ___________ 

 

Ste pripravljeni  pridelovati sladkorno peso:       DA   NE      Če DA koliko ha ___________ 

 

 

Želite opravljati strojne usluge pri pridelavi sladkorne pese:   DA  NE 

 

Če DA, katere: __________________________________ 

 

Vas zanimajo stranjski produkti pri predelavi sl. pese; (pesni rezanci, saturacijski mulj ….)  DA     NE 

 

Želite sodelovati v lastniški strukturi nove tovarne sladkorja?:   DA   NE 

 

Na koncu ankete sta anketiranec in svetovalec s podpisom zagotovila verodostojnost 

podatkov.  

Rezultati ankete – skupno 

Anketo je izpolnilo anketirancev 4339 in od tega je 2487 izrazilo željo za pridelavo sladkorne 

pese (57,31%). Menimo da je to dovolj velik vzorec anketirancev za verodostojni rezultat 

ankete. 

KGZ KRANJ, KGZ LJUBLJANA, KGZ CELJE, KGZ MURSKA SOBOTA, KGZ PTUJ, KGZ NOVO 
MESTO, KGZ MARIBOR 
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S rezultatov ankete vidimo, da je kar 2171 potencialnih pridelovalcev, ali 87,29% seznanjeno 

s »študijo« kar je za nas zelo visok procent. Pomeni tudi da je Združenje zelo dobro 

informiralo potencialne pridelovalce sladkorne pese. Prevladuje srednje do velik interes za 

sladkorno peso. Od vseh potencialnih pridelovalcev 73,02 % je že pridelovalo sl. peso, torej 

skoraj 28% je novih pridelovalcev. 

Skupna površina katero imajo pridelovalci na voljo je 40 922 ha in od tega bodo na 8 193,5 

ha pridelovali peso. Iz tega vidimo da je od skupnih razpoložljivih površin za pridelavo 

sladkorne pese namenjeno 20,03%, kar pomeni idealen 5 letni kolobar. Če se preide na 

štiriletni kolobar potem površine pod peso lahko dosežejo čez 10 000 ha. Povprečna velikost 

kmetije je 16,45 ha, povprečna velikost pod sladkorno pese ( na kmetijo) pa je 3,29 ha.  

Usluge pri pridelavi sladkorne pese želi opravljati 383 pridelovalcev ali približno 15%. Od 

pridelovalcev sladkorne pese za stranske produkte, predvsem pesne rezance se zanima 1741 

pridelovalcev  (70%). Dodajmo še veliko število tistih ki ne morejo ali ne želijo pridelovati sl. 

pese, pa jih vseeno zanimajo pesni rezanci ali saturacijski mulj, takšnih je še 526 ali skupaj 

2263. 

Za sodelovanje v lastniški strukturi nove tovarne pa se odločilo 17%. Če bi ZPSPS in druge 

inštitucije še boljše informirale pridelovalce o pomenu lastništva, bi se verjetno še več 

pridelovalcev odločilo za sodelovanje v lastništvu. Takšno informiranje bo lažje po izbiri 

investitorja, ker tudi investitor bo postavil svoje pogoje.  

Zaključek 

Za ZPSPS so rezultati ankete pričakovani ter lahko odgovorno trdimo da bo sladkorne pese za 

bodočo tovarno dovolj. 

 

Ormož; 12.06. 2014 

 

UO  ZPSPS 

 


