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Povečevanje dodane vrednosti v prehranski verigi preko sledljivosti (primer sledljivosti za 

ekološko pridelano goveje meso) 

V Sloveniji zaradi pomanjkljivega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa, veliko mesa, 

vzrejenega na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso. S tem 

se izgubi pomembna dodana vrednost, ki jo ustvari ekološka reja. 

Cilj aktivnosti projekta EKOPAKT je vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega 
govejega mesa od hleva do vilice z izgradnjo modela sledljivosti, ki temelji na sodobnih digitalnih 
tehnologijah za izmenjavo podatkov in zagotavlja integriteto podatkov (tehnologija veriženja 
podatkovnih blokov t. i. blockchain idr.) ter uporaba tega sistema za boljše pozicioniranje izdelkov iz 
lokalno prirejenega ekološkega govejega mesa na trgu. Na ta način želimo povečati usposobljenost 
kmetijskih gospodarstev na področju digitalizaije kmetijstva, povečati transparentnost v preskrbovalni 
verigi z ekološkim govejim mesom v Sloveniji, ter povečati stopnjo zaupanja potrošnikov v sisteme 
ločenega trženja ekoloških proizvodov. Želimo si, da bi se model in sistem sledljivosti kasneje širila tudi 
na vse druge kmetije, vključene v ekološko kmetovanje.   

Pomemben del aktivnosti bo tudi beleženje in spremljanje kazalnikov trajnostne rabe naravnih virov, 
značilnih za ekološko kmetijstvo, preko česar bomo spodbujali zmanjševanje negativnih učinkov na 
okolje, spodbujali ohranjanje biotske raznovrstnosti v habitatih, ohranjanje kmetovanja na območjih 
z naravnimi in drugimi omejitvami ter spodbujali ekološko kmetijstvo in večjo ponudbo proizvodov iz 
shem kakovosti na splošno. Kmetijska gospodarstva bodo v sistem prispevala podatke o reji njihovih 
živali ter indikatorjih trajnostne rabe naravnih virov, značilnih za ekološko rejo, ki jih bo sistem 
medsebojno primerjal s podatki drugih deležnikov v sistemu ter na podlagi tega ustvaril konsenz o 
resničnosti podatkov. Sistem bo zasnovan tako, da ga bodo vsi deležniki čim lažje uporabljali hkrati pa 
bo omogočal, da bodo na osnovi tega sistema kmetijska gospodarstva lahko razvila nove tržne pristope 
in nove poslovne modele. 

V projektu sodelujemo KGZS – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Univerza v Mariboru - Fakulteta 
za kmetijstvo in biosistemske vede, KGZS – zavod CE, Prospeh d.o.o., KZ Šaleška dolina, KZ Rače, KZ 
Laško ter kmetijska gospodarstva: Stanislav Volk, Franc Žitko, Andrej Ramšak, Jožef Ott, Vlado 
Viltužnik, Tomaž Modrej.   

 

 


