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• Dobro leto intenzivnih prizadevanj

• Nekaj deset sestankov z vladnimi in 
nevladnimi institucijami

• Izmenjava mnenj s kolegi na Irskem, ki stojijo 
pred enakim izzivom.

• Zbrali smo dovolj informacij tako, da lahko 
njihovo vzdržnost preverimo v neodvisni 
študiji o izvedljivosti te ideje.

• Zaključki študije pa bodo podlaga za nadaljnje 
aktivnosti, kjer želimo na podlagi referenc 
ponudnika izbrati izvajalca študije.



1. Izhodišča za študijo bodo:
• Pokrivanje potreb po sladkorju v RS.

• Možnosti alternativnih virov energije.

• Stranski produkti kot sinergija z živinorejo,       
poljedelstvom in proizvajalci bioplina na 
področju Slovenije.

• Preverjanje proizvodnega potenciala sladkorne 
pese, ekonomski krog lahko sega preko meja RS.



• Analiza trga s sladkorjem 2015 – 2030 na EU in 
svetovnem nivoju.

• Vpliv investicije na nacionalno ekonomijo, 
prehransko varnost ter stopnjo samooskrbe.

• Donosnost naložbe.

• Viri kapitala.

2. Ostali elementi študije:



• Seznanitev javnosti.

• Iskanje politične podpore.

• Povabilo investitorjem.

3. Zaključki študije:



• Naročnik in plačnik študije je ZPSPS.

• Pričakujemo podporo nevladnih in vladnih 
ustanov skozi sodelovanje z izvajalci študije.

• Študija mora biti pripravljena do 1.12.2012.

• Podpisovanje  večletnih predpogodb z 
pridelovalci sladkorne pese v letu 2013.

4. Aktivnosti, ki bodo podpirale 
nastanek in sledile študiji :



• Razgovori z potencialnimi investitorji.

• Zagotavljanje finančnih virov.

• Postavitev poslovnega modela.

• Zagon pridelave

• Naša želja sladkorna pesa 2015 ali 2016, ter 
predelava v slovenski tovarni!

4. Aktivnosti, ki bodo podpirale 
nastanek in sledile študiji :



• Sladkorna pesa je zadnjih nekaj let nadpovprečno 
akumulativna poljščina, pri vseh tistih ki jo imajo 
privilegij pridelovati.

• Ne vidimo podlage, da bi bilo pri nas drugače.

• Računamo na politično podpori, in realizacijo 
naše poslovne ideje čimprej po letu 2015, 
oziroma takoj ko bo to mogoče.

ZAKJUČEK


