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Vodilni partner: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA 

SLOVENIJE

Ostali člani partnerstva: 12 sodelujočih partnerjev, od 

tega 6 kmetijskih gospodarstev

Tip projekta: EIP

Tematika projekta: Razvoj in širitev digitalizacije na 

kmetijskem gospodarstvu in pri organizaciji pridelave, z 

vsebinami modelov lokalne oskrbe

Obdobje trajanja projekta: 28. 11. 2019–28. 11. 2022

Višina odobrenih sredstev: 327.529,37 € 

Praktični problem: V Sloveniji nimamo učinkovitega sistema sledljivosti in 

trženja ekološkega govejega mesa. Veliko mesa, ki je vzrejeno na ekološki 

način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso. 

Različne sheme sledljivosti večinoma ne upoštevajo številnih specifičnosti 

certificirane ekološke pridelave in reje. Potrošniki težko ločujejo med 

različnimi shemami kakovosti ali jim ne zaupajo dovolj. 

Pogled kmeta:
Želimo si boljšo informiranost potrošnika o 

kakovostni lokalni hrani. Kupci so pripravljeni plačati 

pošteno ceno, če imajo zanesljivo zagotovilo za 

kakovost. Pričakujemo, da se bo s projektom 

povečala prodaja, da bomo dosegli boljše odkupne 

cene za kakovostno lokalno hrano, ki jo proizvajamo, 

in da se bo taka sledljivost razširila tudi na 

konvencionalno prirejo govedi. 

Pogled svetovalca: 
Model in sistem sledljivosti, ki ga vzpostavljamo, lahko 

pomembno prispevata k razvoju ekološkega 

kmetovanja v Sloveniji v prihodnje. Z zagotovljeno 

jasnejšo sledljivostjo bomo lažje povečali zaupanje 

potrošnikov. Posledično bo več ekološke govedine 

prodane ciljnim potrošnikom. Podatki, ki bodo zajeti in 

v sistemu združeni na enem mestu, bodo uporabni tudi 

pri svetovalnem delu na kmetiji. 

Pogled raziskovalca:
Osveščenost potrošnika na vedno bolj zahtevnem trgu 

živilskih proizvodov povečuje potrebo po podajanju 

informacij o izvoru in načinu proizvodnje. Gre za 

zahtevna vprašanja in na takšen način zastavljeni 

projekti, ki povežejo proizvodno-tržni sektor s 

svetovalnim in raziskovalnim lahko veliko prispevajo k 

reševanju omenjene problematike in hkrati predstavljajo 

izjemen raziskovalno-strokovni izziv.  

Cilj projekta: 
Vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega govejega mesa 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. 

Pričakovani rezultati: 
● Učinkovit decentraliziran sistem sledljivosti.

● Novi trženjski pristopi za boljše pozicioniranje in diferenciranje ekološkega mesa na trgu, ki bodo temeljili na sistemu sledljivosti.

● Nove priložnosti za razvoj novih poslovnih modelov na področju prireje in prodaje ekološkega mesa, ki bodo temeljili na sistemu 

sledljivosti (z možnostjo prilagoditve sistema za sledenje tudi drugim ekološkim preskrbovalnim verigam, ne samo mesnim).

● Večja usposobljenost kmetijskih gospodarstev in kmetijskih svetovalcev na področju digitalizacije kmetijstva. 

● Večja transparentnost v preskrbovalni verigi z ekološkim govejim mesom v Sloveniji.

● Povečan delež ekološko prirejenega mesa v preskrbovalni verigi s hrano v Sloveniji.

● Rezultati monitoringa, ki bodo uporabni za uvajanje tehnologij, tudi za strokovno svetovanje tako na področju digitalizacije 

kmetijstva kot na področju trajnostne rabe naravnih virov in učinkovitih praks v ekološkem kmetijstvu.

Dosedanji rezultati projekta:
Izdelan model sledljivosti za ekološko goveje meso (v1), ki poleg podatkov, potrebnih za sledljivost proizvodom, vključuje tudi 

podatke o trajnostni rabi naravnih virov. Zaradi epidemije COVID-19 v spomladanskem času v model ni bilo mogoče vključiti podatkov 

o trajnostni rabi naravnih virov. S temi podatki bo model dopolnjen v tretjem šestmesečju izvajanja projekta.

Zaključek: 
Nadaljnje aktivnosti so povezane z dokončanjem modela sledljivosti in vzpostavitvijo decentraliziranega sistema sledljivosti ter

začetek uporabe pri KMG-jih in ostalih deležnikih. Pomemben segment projekta je diseminacija med partnerji znotraj projekta in širše.  

Pričakovani uporabniki rešitve: KMG, ŽPI, KZ, kmetijska svetovalna služba, potrošniki, regulatorji (zakonodajalec, nadzorni organi)

Izdelana praktična priporočila za: KMG glede uporabe in uravnavanja ekološke pridelave, ŽPI (klavnice), regulatorjem, potrošnikom, 

kmetijski svetovalni službi glede uporabe sistema in uravnavanju ekološke pridelave na podlagi analiz in indikatorjev trajnostnega 

razvoja.
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