
Spoštovani! 

V približno dve letih intenzivnega delovanja Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije 

(ZPSPS), je Združenje doseglo svoj cilj – ukinitev kvot za sladkor leta 2017. Pri naših 

prizadevanjih smo veliko truda vložili za obveščanje vladnih in nevladnih organizacij za 

pomembnost pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji. Vsi so spoznali pomembnost 

in priložnost, ki jo za kmetijstvo predstavlja proizvodnja sladkorja.  Podatki iz Evrope namreč 

kažejo, da na hektarju zasejanem s sladkorno peso lahko dosežemo skoraj štiri krat večje  

pokritje  kot na hektarju koruze. Tudi podatki iz Hrvaške, kjer so pridelki nižji, je to razmerje 

izrazito v korist sladkorne pese.  Podobni finančni učinki pridelave sladkorne pese pa so 

opisani  tudi v Študiji upravičenosti…, ki jo je za ZPSPS izdelala Fakulteta za kmetijstvo in 

biosistemske vede.  

Sedaj, ko je uspešno obdobje za nami in ko imamo jasno določene termine se treba posvetiti 

novim nalogam: izgradnji nove tovarne in operacionaliziciji pridelave sladkorne pese.   

Za dosego tega cilja bi se želeli zahvaliti vsem tistim, ki so nam na tej poti pomagali in 

razumeli pomembnost sladkorne pese za kmetijstvo in predelavo le te za industrijo. 

Najpomembnejšo vlogo v teh prizadevanjih poleg ZPSPS je odigralo MKO, kateremu se 

zahvaljujemo za sodelovanje in vložene napore za ukinitev kvot. Skupaj s še nekaterimi 

državami EU smo dosegli da so se kvote ukinile po več kot 30 letih. Mnenja smo, da je to 

izjemen dosežek za nas. Tudi nevladne organizacije so veliko pomagale, naj omenimo samo 

GZ-ZKŽP,KGZS in druge. Bilo pa je tudi nekaj posameznikov, ki bi nam lahko pomagali, pa žal 

niso. 

Za dosego končnega cilja imamo 4 leta, ali je to veliko ali malo? Glede na okoliščine je to 

predvsem malo časa za dosego končnega cilja – proizvodnja sladkorja. 

Novi cilji ki so pred nami zahtevajo tudi novo organizacijo. Samo Združenje v takšni obliki 

organizacije ne bo zmoglo pravno niti fizično. Zaradi tega bomo formirali konzorcij za 

izgradnjo tovarne. Pri tem bo ponovno potrebna pomoč države, predvsem MKO in 

ministrstva za gospodarstvo in ostalih relevantnih akterjev.   

Združenje je že navezalo stike z potencialnimi investitorji in lastniki zemljišča bivše TSO ter 

opravilo nekaj obetavnih uvodnih razgovorov. 

Vse potencialne pridelovalce sladkorne pese naprošamo že sedaj, da se aktivno vključijo v 

ponovno pridelavo sladkorne pese in s tem tudi v lastniško strukturo nove tovarne, kajti z 

lastniškim deležem si lahko dolgoročno zagotovimo varno predelavo sladkorne pese. 

Ormož; 05.07.2013. 
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