
 

Javni poziv za pripravo študije o izvedljivosti projekta pridelave in predelave 

sladkorne pese 

Na osnovi sklepa št. 3.1 UO in NO ZPSPS, ZPSPS javno poziva kvalificirane ustanove za oddajo 

ponudbo  za izdelavo študije. Študija mora vsebovati vse elemente, ki so potrebni za jasen odgovor 

na vprašanje ekonomske upravičenosti pridelave in predelave sladkorne pese na ozemlju republike 

Slovenije. 

Izhodišča za pripravo študije: 

 Kapaciteta tovarne 100.000 t/leto sladkorja. 

 Sladkor je pretežno namenjen slovenskemu trgu. 

 Hektarski pridelek biološkega sladkorja  9 t/ha. 

 Stranski produkti končajo ustrezno finalizirani v slovenskih proizvodnih procesih. 

 Poslovni model dejavnosti bo enak kot pred zaprtjem TSO. 

 Pridelovalni okoliš je enak kot pred zaprtjem TSO. 

 Kot najprimernejša lokacija tovarne se ocenjuje lokacija v Ormožu. 

 Minimalno 25% vrednosti investicije bo v lasti kmetov, ki se odplačuje 15 let iz dela dobička s 

pridelavo sladkorne pese  in dividende tovarne sladkorja. Preostanek lastništva vidimo 

predvsem pri današnjih poslovnih subjektih te dejavnosti. 

 Celoten potreben kapital ima kreditni vir zainteresiranih bank. 

Študija mora vsebovati: 

 Analiza trga s sladkorjem za obdobje 2015-2030, na nacionalnem nivoju upoštevajoč  

globalne trende. 

 Možnost izrabe obnovljivih energetskih virov. 

 Učinek uvajanja sladkorne pese v kolobar kot korist za kmetijsko gospodarstvo in okolje. 

 Razpoložljivost potrebnih resursov za pridelavo in predelavo sladkorne pese. 

 Ekonomske učinke na področju gospodarstva in nacionalne ekonomije. 

 Opredelitev tehnologija pridelave in predelave ter cena. 

 Demografski pokazatelji – socialo-ekonomski učinki. 

 Donosnost naložbe. 

Strokovni sodelavci, ki bodo sodelovali (po potrebi) na podlagi sporazuma in sklepov upravnih 

organov: 

 ZPSPS (sklep upravnega odbora) 

 MKO (pisna zaveza direktorja direktorata) 

 GZS (sklep upravnega odbora) 

 KGZS (sklep upravnega odbora) 

 ZZS-(zadružna zveza Slovenije)  (sklep upravnega odbora) 

  

Rok za izdelavo študije je 60 dni od podpisa pogodbe. Dokumentacijo je potrebno oddati tudi v 

elektronski obliki. 



Izdelati PowerPoint in Prezzi prezentacijo ( do max  20 min) za potrebe seznanitev javnosti. 

Vse in zainteresirane institucije pozivamo, da do 28. september 2012 oddajo zavezujoče ponudbe, 

katerim naj bodo priložene tri ustrezne reference. 

Vsi ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno v roku 7 dni po preteku roka za oddajo (5. oktober 2012). 

Izbira izvajalca je v pristojnosti ZPSPS, ki je tudi plačnik naročene študije. Kontaktna oseba Vlado 

Hunjadi, Tel: 051-634-341, e-naslov: info@sladkornapesa.si 

Ormož, 14. september 2012 

Lep pozdrav! 

 

Predsednik ZPSPS:     

Miroslav Kosi      Odbor za izdelavo študije ZPSPS 
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