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ZDRuZENJE PRIDELDVALCEV 


SlADKOR NA PESE 

SLCNENIJE 

Spostova n i, 

Zdruzenje pridelovalcev sladkorne pese Siovenije (ZPSPS) in Kmetijsko gozdarska zbornica 

Siovenije (KGZS) 5 svojo komisijo za sladkorno peso organizirata splosno anketo 5 

potencialnimi pridelovalci sladkorne pese. Komisija za sladkorno peso pri KGZS je na svoji 

redni seji 27.01.2014 sprejela sklep, da se izvede anketa 0 moznosti pridelave sladkorne pese 

v Sioveniji. Namen ankete je ugotoviti, koliksna je pripravljenost pridelovalcev, da ponovno 

pricnejo 5 pridelavo sladkorne pese in kaksne povrsine bodo na razpolago za pridelavo 

sladkorne pese v Sioveniji. Ce v Sioveniji ne bo dovolj povrsin namenjenih za sladkorno peso, 

bo potrebno povrsine iskati izven Siovenije, predvsem na Hrvaskem in Madzarskem. 

Razpolozljive povrsine, namenjene za pridelavo sladkorne pese, so pomembna informacija 

tudi za investitorje gradnje tovarne sladkorja. 

Koliksen je ekonomski pomen sladkorne pese ugotavljamo od takrat, ko nam je bila odvzeta 

moznost pridelave te kulture. Se pomembnejse pa bo v prihodnosti, ker se poljedelsko 

zivinorejskim kmetijam zmanjsujejo neposredna placila. Po sedmih letih nismo v kolobarju 

dobili nadomestne kulture. 

Zaradi objektivnosti ankete prosimo vse svetovalce, da po izpolnitvi subvencijske vloge 

ponudijo anketo vsem upravicencem za subvencije, ki obdelujejo vsaj 3 ha poljedelskih 

povrsin. Ce kdo ne zeli izpolniti ankete, se tudi to zabelezi. 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujemo . 

Lep pozdrav! 

Ljubljana; 31. januar 2014 

Predsednik KGZS: Predsednik ZPSPS: 

'2jtko Zupancic Miroslav Kosi 
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ZORUZEr-lJE PRIDELDVALCEV 

SLADKCR NA PESE 


Kmetijsko gozdarska zbornica Siovenije SLOIfENIJE 

ANKETA 

o PRIDELAVI SLADKORI'JE PESE V SLOVEI'JIJI PO LETU 2017 

Gospodjgospa _____________________________________ iz ______________________ 

Posta _________________ st.poste: _________________ Telefo n : ___________________ 

KGZ _____________________________Regijski zbor _______________________________ 

Velikost KMG:________________ ha, od tega njivskih povrsin: ___________________ ha. 

Ste seznanjeni 5 »StudijO« 0 ponovni ozivitvi sladkorne industrije Siovenije: DA NE 

Pomen sladkorne pese za Vase KMG: mali srednji velik 

Ste v preteklosti ze pridelovali sladkorno peso: DA N E Ce DA koliko ha 

Ste pripravljeni pridelovati sladkorno peso: DA NE Ce DA koliko ha 

Zelite opravljati strojne usluge pri pridelavi sladkorne pese: DA NE 

Ce DA, katere: _______________________________ 

Vas zanimajo stranski produkti pri predelavi 51. pese; (pesni rezanci, saturacijski mulj .... J DA f\IE 

Zelite sodelovati v lastniski strukturi nove tovarne sladkorja?: DA NE 

Pod pis anketiranca Pod pis svetovalca 

Izjavljamo da se bodo podatki ankete uporabljali izkljucno za namene ponovne ozivitve sladkorne 

industrije v Sioveniji. 




