
Spoštovani, 

Namen današnjega posveta je predstaviti na reprezentativnem mestu pomen sladkorne pese, ter 
možnosti za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji. Kolege predavatelji prof. dr. Mario Lešnik, 
prof. dr. Črtomir Rozman in g. Slavko Trstenjak so prestavili osnovne značilnosti in pomen sladkorne 
pese,  ter ekonomske in socialne učinke. Lahko pa se tudi spomnimo, kaj je sladkorna pesa prinašala 
ko smo jo pridelovali.  

Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije si več kot tri leta prizadeva za vrnitev te najbolj 
donosne poljščine. Že pred leti smo ugotovili da je reforma EU za sektor sladkorja bila »polomija«, 
vsaj za nekatere. Z druge strani, proizvajalci sladkorja, kateri danes proizvajajo sladkor imajo zelo 
visoke dobičke. Zakaj smo mi svojo edino tovarno takrat uničili? Sedaj ugotavljamo da je to bila velika 
napaka. Ampak to v tem času niti ni toliko pomembno, en pregovor pravi: »Ni pomembno če padeš, 
pomembno je če se potem dvigneš«. Ravno to bi mi (ZPSPS) želeli doseči, da se dvignemo in gremo 
naprej. 

 V juniju letos smo dosegli ukinitev kvot leta 2017 in smo pričakovali da bo od takrat vse lažje, pa 
temu ni tako. V tem času smo v kontaktu z nekaj potencialnimi investitorji, kateri želijo po ugodnih 
kriterijih vlagati v sladkorno industrijo. Vsi investitorji želijo partnerski odnos z pridelovalci sladkorne 
pese, kajti to je osnova za dolgoročno poslovanje. V vseh naših (ZPSPS) poslovnih načrtih je 
predvideno da je 25% deleža lastnine pridelovalcev sladkorne pese. In kje je problem?  Ker bi novo 
tovarno želeli graditi na stari lokaciji je problem da še ni zaključena likvidacija stare TSO, čeprav je 
morala biti končana pred skoraj dve leti. Spet se sprašujemo zakaj je temu tako? 

Za novo tovarno potrebujemo lokacijo, katero trenutno ni mogoče odkupiti, pa bi jo lahko. Lastnik ne 
želi prodati zemljišča dokler likvidacija ni končna. Lokacija stare TSO nam investicijo poceni približno 
30%.  Zaradi tega zahtevamo od Vlade RS da čim prej omogoči pogoje za izgradnjo tovarne, ta pogoj 
je likvidacija stare tovarne v Ormožu. Ta problem lahko reši samo Vlada RS, kajti ona je odgovorna za 
likvidacijo. Lokacija stare TSO je prazna, čeprav se pri zapiranju obljubljala nadomestna proizvodnja. 
Sedem let po zapiranju TSO se na tej lokaciji ni zgodilo nič.  

Na današnji posvet smo povabili kolege iz Irske in so nam odgovorili da nimajo časa, kajti oni gradijo 
svojo tovarno. Imamo svetli primer, kako se je treba delati, zakaj ne bi mi sledili takšni primer? Vemo 
da je za takšni proizvodni obrat potrebno veliko dela in časa. Imamo še približno tri in pol leta časa, 
ali bomo tudi ta čas zamudili? V novem finančnem SKP obdobju 2014-2020 bi lahko črpali sredstva iz 
EU fondov, bomo tudi to zamudili?  

Mnenja smo da treba Vlada RS prek svojih resornih ministrstev rešiti problem likvidacije in potem 
lahko nadaljujemo z projektom, kajti investitorji ne bodo čakali dolgo časa. Oni želijo svoj kapital 
oplemenititi in svojo priložnost vidijo v sladkorni industriji v Sloveniji. Če investitorji, ki so iz vseh 
kontinentov Sveta, tukaj vidijo poslovno priložnost, mi pa ne, potem je (verjetno) nekaj z nami na 
robe. Pa najprej razčistimo pri sebi, ali potrebujemo pridelavo in predelavo sladkorne pese ali ne. Ali 
je boljše kupiti sladkor na tujem trgu in podpirati tujo (sladkorno) industrijo in kmetijstvo ali imeti 
lastno industrijo sladkorja. Mi v Združenju smo mnenja da je boljše imeti lastno industrijo. 

Upamo da bomo vsi skupaj imeli toliko razuma in poguma v tej državi da izpeljemo ta projekt.  

Ljubljana; 14. november 2013.                                                                                          

  UO ZPSPS 


