
Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije  
in 
Tovarna sladkorja d.d. Ormož 
 
 

Zaključki okrogle mize na temo predlog reforme trga s sladkorjem 
 

 
 Na okroglo mizi, ob prisotnosti ministrice za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano ga. Lukačič, državnega sekretarja g. Buta, direktorja TSO g. Dogša, 
predsednika ZPSPS g. Jurša in drugih visokih predstavnikov s kmetijstvom 
povezanih organizacij, ter 150 pridelovalcev sladkorne pese se je v petek, 1. 7. 2005 
v Radencih odvila okrogla miza. V razpravi, kjer so sodelovali kmetje in ostali 
povabljeni so bili sprejeti naslednji zaključki: 
 

1. Proizvodnja sladkorne pese je najbolj akumulativna med enoletnimi 
poljščinami v Sloveniji in drugod po Evropi. Kmetijsko ministrstvo je 
izpogajalo kvoto za sladkor, ki odgovarja pridelavi okrog 8.500 ha letne 
pridelave. Za slovensko kmetijstvo bi bila velika ekonomska škoda, če bi 
prenehali pridelovati to poljščino, zato je potrebno jasno povedat, kaj to za 
Slovenijo pomeni in zastaviti široke aktivnosti, kot sledi v nadaljevanju. 

 
2. Predlog reforme trga s sladkorjem v predlagani obliki za slovenski 

kmetijstvo ni sprejemljiv. 
 

 
3. Vse institucije; vladne, kapitalske in organizacije civilne družbe, ki so 

povezane s pridelavo in predelavo sladkorne pese se pozove, da z lobiranjem 
in dogovori izničijo negativne finančne učinke predlagane reforme, ter tako 
pripomorejo k ohranitvi proizvodnje sladkorne pese v Sloveniji. V ta namen 
je potrebno sprožiti naslednje aktivnosti: 

 
 Predstavniki lastnikov TSO d.d., ministrstva in organizacija 

pridelovalcev se sestanejo in se dogovorijo o predelavi sladkorne pese  
in proizvodnji sladkorja v Sloveniji po sprejetju reforme. 

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije mora preko nevladne 
stanovske povezave »COPA KOGECA« delovati v smeri ublažitve 
predlagane reforme. Istočasno naj preko svojih svetovalnih služb 
zastaviti aktivnosti da izpostavi prednosti te poljščine v kolobarju in 
pozitiven ekonomski vpliv na uspešnost gospodarjenja. 

 Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije mora skupaj z 
evropskim združenjem vplivati na ublažitev predlagane reforme. 

 Kmetijskemu ministrstvu se predlaga da intenzivira prestrukturiranje – 
zmanjševanje razdrobljenosti posestnega stanja in   med drugim tudi z 



postopkom komasacij poveča enote rab ter s tem zniža stroške 
pridelave. 

 
4. Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano se predlaga, da preko 

svojih pogajalcev doseže, da se predlagano znižanje cene 100% kompenzira 
preko proizvodno vezanih plačil. 

 
5. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano mora preprečiti uvoz 

»balkanskega sladkorja«, ki zmanjšuje prodajo in niža cene slovenskega 
sladkorja veliko pod intervencijsko ceno v EU. 

 
 
6. Direktor TSO d.d. mora skupaj z lastniki tovarne predvideti možne scenarije 

za ohranitev predelave sladkorne pese v Ormožu in z ugotovitvami seznaniti 
združenje in pridelovalce sladkorne pese. 

 
Zaskrbljeno vzdušje v dvorani je ublažila pripravljenost predstavnikov vseh 

prisotnih institucij, ki so z odobravanjem potrdili zaključke in si bili enotni, da bo 
storjeno vse, kar je v njihovi moči, da bo ohranjena pridelava sladkorne pese in 
sladkorja v Sloveniji tudi v bodoče. 
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