JAVNI POZIV ZA IZDELAVO »ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA
O PONOVNI OŽIVITVI SLADKORNE INDUSTRIJE V SLOVENIJI«
Gor. Radgona, 29. avgust 2012. - Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji
koren sladkorne pese "kraljice poljščin". Bolj ko se leto odmika bolj čutimo negativne
posledice izgube te poljščine. Žal je pač tako, da nekatere pravice lahko izgubiš tudi proti
svoji volji. Pa čeprav nam je za čas nezmožnosti pridelave pese pripadla odškodnina je izguba
pese poslabšala ekonomiko poljedelskih kmetij.
Evropska reforma trga s sladkorjem je slovenskemu kmetu odvzela možnost pridelovati
sladkorno peso. In dokler bodo veljale trenutne kvote za sladkor, bo to tako. Vendar nas
zgodovina uči, da je vse minljivo. Dogodki nekaj zadnjih let terjajo ponovni razmislek o
prehranski varnosti in družbeni odgovornosti kmetijstva.
Potrebno bo poiskati priložnosti, ki bodo pripomogle k gospodarski rasti države, trajnemu
razvoju regij in ekonomski stabilnosti slovenskih kmetij. Sladkorna pesa je zanesljivo ena od
teh priložnosti. Slovenski kmetje so jo znali pridelat in že povprečen pridelek vas je bogato
nagradil.
Trenutne razmere v Evropi in državi nam narekujejo da je potrebno narediti nekaj, kaj bo
premaknilo našo gospodarstvo. Mnenja smo da je eden od kamenčkov v mozaiku potreb prav
pridelava sladkorne pese in predelava le te. Potrebno je zagnati proizvodnjo, kajti samo s tem
damo dodano vrednost proizvodom in odpiramo nova delovna mesta. Kako so nam potrebna
delovna mesta pa čuti vse več Slovencev.
Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije je svoje aktivnosti ponovno aktiviralo
začetkom tega leta z namenom ponovne pridelave in predelave sladkorne pese. V svojih
prizadevanjih so člani UO ZPSPS obiskali številne vladne in nevladne inštitucije katere so
dale podporo tej ideji. Največjo podporo in energijo nam dajo potencialni pridelovalci
sladkorne pese, to so kmeti, kateri si želijo pridelovati najbolj donosno poljščino.
Dne 12. oktobra 2011 je Evropska Komisija za kmetijstvo predstavila sklop zakonskih
predlogov zasnovanih tako, da bo skupna kmetijska politika - SKP bolj učinkovita,
konkurenčna za trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja. Po razpravi v Evropskem
parlamentu in Svetu, odobritev različnih predpisov in izvedbenih aktov, se pričakuje do konca
leta 2013, z namenom, da bo reforma skupne kmetijske politike v veljavi od 1. januarja 2014.
V predlogu omenjene SKP za obdobje 2014-2020 je navedena tudi možnost ukinitev kvot za
sladkor 30. septembra 2015.

Da bi realno lahko ocenili zmožnosti ponovne pridelave in predelave sladkorne pese je
potrebno narediti »Študijo izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije
Slovenije«. Študijo naj bi naredila neodvisna inštitucija (Zavod, fakulteta, neodvisna
inštitucija, razvojne agencije…) v kateri bi bilo zajeto celotno področje vpliva pridelave in
predelave sladkorne pese. Največji vpliv pričakujemo na področju kmetijstva, živilske
industrije, socialno ekonomskem področju in še na drugih področjih. Želimo da študija
zajame prav vsa področja, jih objektivno detajlno identificira, analizira in sintetizira v
današnje pogoje gospodarjenja.
Zaradi obsežnosti študije je ZPSPS že imelo sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje,
Kmetijsko gozdarsko zbornico, Gospodarsko zbornico Slovenije – zbornica kmetijskih in
živilskih podjetij in Zadružno Zvezo Slovenije, na katerem je dogovorjena pomoč teh
inštitucij pri izdelavi študije. Še več, te inštitucije so s sklepi svojih najvišjih organov
upravljanja vključile v izdelavo takšne študije in nudijo pomoč svojih strokovnih služb.
Zaradi dosedanjih velikih prizadevanj za ponovno pridelavo in predelavo sladkorne pese je
dogovorjeno je da bo nosilec študije je ZPSPS. Prav tako Združenje bo pomagalo pri izdelavi
študije in nudi vse informacije z katerimi razpolaga.
V upanju da bo študija »razrešila« vse dileme o opravičenosti ali o neopravičenosti pridelave
in predelave sladkorne pese želimo da se čim več inštitucij vključi v izdelavo le te.
Prijave za izdelavo študije na: info@sladkornapesa.si
Več informacij na www.sladkornapesa.si
Tel: 051- 634-341

Odbor za izdelavo študije ZPSPS

