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1 Naša odgovornost
Kot trgovec z živili na drobno se v skladu z našo pobudo Ustvarimo boljši svet že leta zavzemamo 
za izboljševanje in učinkovito nadzorovanje življenjskih razmer in delovnih pogojev delavcev pri 
proizvajalcih. Prizadevamo si tudi za čim manjši negativni vpliv, ki izhaja iz našega poslovanja.  
Zavedamo se družbene odgovornosti, ki jo nosimo kot mednarodni trgovec. Hkrati tudi naši kupci od 
nas pričakujejo odgovorno ravnanje.

Dobrobit ljudi je v središču naše pozornosti, pa naj gre za naše kupce, zaposlene ali posameznike, ki 
so vpeti v verigo ustvarjanja dodane vrednosti.

Po drugi strani se zavedamo, kako pomembno je skrbeti za okolje in ohranjati naravne vire. Zato nam 
je zelo pomembno, da delujemo trajnostno.

Svojo zavezo smo oblikovali tako, da pokriva socialne in ekološke aspekte v najširšem smislu. To  velja 
za celotno dobavno verigo od pridelovalnih površin do prodajnih polic v trgovinah.
  
Tudi pri cvetju in zelenih rastlinah si postavljamo stroga merila, ki zagotavljajo trajnostno usmerjeno 
ponudbo. S tem želimo biti zgled drugim podjetjem in jih spodbuditi, da se zavežejo strožjim 
standardom.

Naši cilji in ukrepi:
  • certificiranje vsega cvetja in vseh zelenih rastlin s trajnostnimi in okoljskimi standardi,
  • upoštevanje socialnih standardov,
  • zagotavljanje transparentne in sledljive dobavne verige,
  • prizadevanje za dolgoročna partnerstva,
  • aktivno spodbujanje biotske raznovrstnosti.

Zaveza za cvetje in zelene rastline se nanaša na celotno ponudbo cvetja in zelenih rastlin Lidla 
Slovenija. Zavezo redno posodabljamo in poročamo o doseženih ciljih.
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2 Naš cilj
Večina cvetja in zelenih rastlin v Evropi izvira iz Nizozemske in Italije, zunaj Evrope pa iz držav ob 
ekvatorju, na primer Kenije, Etiopije, Kolumbije ali Ekvadorja. Tam so zaradi nadmorske višine, obilice 
sonca in zmernih temperatur skozi vse leto idealni pogoji za rast. 

Nestrokovna uporaba zaščitnih sredstev za rastline na plantažah rezanega cvetja predstavlja veliko 
tveganje za tamkajšnje delavce. Zato spodbujamo vzgajanje rastlin v zdravem okolju še posebej pri 
naših dobaviteljih v državah, v katerih ustrezni zaščitni ukrepi še niso uveljavljeni. V sodelovanju z 
našimi poslovnimi partnerji in z uvajanjem mednarodnih standardov skrbimo za socialno varnost 
plantažnih delavcev ter uvajamo splošne trajnostne in ekonomske izboljšave. 

Socialni vidik
  • Poskrbeli bomo za bolj zdrave in pravične delovne in življenjske razmere delavcev.
  • Zavzemali se bomo za preprečevanje diskriminacije delavcev.

Ekološki vidik
  • Prispevali bomo k upočasnitvi klimatskih sprememb in zmanjševali njihove posledice, kot so vse 
daljša obdobja suše ali povečan obseg napadov škodljivcev.
   • Z integrirano zaščito rastlin bomo zmanjševali uporabo pesticidov in sintetičnih gnojil na minimum. 
Integrirana zaščita rastlin zmanjšuje negativne vplive na okolje. Tu gre predvsem za pridelovalne, 
biološke in biotehnične ukrepe ter ukrepe, povezane z vzgajanjem oziroma kultivacijo rastlin.
  • Pri vzgajanju cvetja in drugih rastlin bomo skrbno ravnali z vodo in drugimi viri.
  • Aktivno bomo podpirali in pospeševali biotsko raznovrstnost ter se zavzemali za ohranjanje čebel 
in drugih pomembnih opraševalcev.

Ekonomski vidik
  • Delovali bomo trajnostno in v skladu s povpraševanjem.
 • Poskrbeli bomo za to, da cvetje in druge rastline ne bodo zmanjševali pridelovalnih površin 
za druge surovine, kot je na primer žito.

Naš izziv je izboljšati pogoje na vseh treh področjih. Prepričani smo, da lahko razmere trajno 
izboljšamo le v sodelovanju z vsemi domačimi in mednarodnimi panožnimi akterji. Pogosto namreč 
naši dobavitelji ne proizvajajo izključno za družbo Lidl, temveč tudi za druga trgovska podjetja in 
mednarodne blagovne znamke.
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3 Naši cilji in ukrepi

6

3.1 Certificiranja in standardi

3.2 Socialni standardi

Mednarodno priznani okoljski in trajnostni standardi zagotavljajo, da je vzgajanje cvetja in zelenih 
rastlin tudi resnično trajnostno naravnano. Zato vse izdelke iz te izdelčne skupine certificiramo v 
dvostopenjskem postopku.

Prvo stopnjo smo v veliki meri že dosegli: že danes je približno 85 odstotkov našega cvetja in zelenih 
rastlin certificiranih s certifikati GLOBAL G.A.P., Fairtrade ali z nizozemskim certifikatom Milieu Project 
Sierteel (Okoljski projekt Okrasne rastline, MPS).

Do konca leta 2019 bomo v okviru druge stopnje certificiranja vse cvetje in zelene rastline v ponudbi 
zamenjali s certificiranimi. Nadalje bomo ponujali izključno cvetje in zelene rastline s standardom 
GLOBAL G.A.P.

Vsi izdelki te izdelčne skupine so tudi ovrednoteni: pri tem priznavamo GLOBAL G.A.P. Risk Assessment 
on Social Practice (GRASP) ali dodatne tovrstne certifikate.

V družbi Lidl je izpolnjevanje minimalnih socialnih standardov znotraj družbe in v odnosu do poslovnih 
partnerjev ključnega pomena. Naši dobavitelji in njihovi proizvajalci se zato s podpisom pogodbe 
zavezujejo, da bodo uresničevali Kodeks ravnanja družbe Lidl (Code of Conduct). Ta med drugim 
temelji na kodeksu ravnanja Pobude za spoštovanje socialnih standardov (BSCI).

Omenjena pobuda nas in naše partnerje zavezuje, da bomo izboljševali delovne razmere v dobavni 
verigi, upoštevali smernice za varovanje okolja in vzpostavili proizvodne strukture, ki zagotavljajo 
izpolnjevanje socialnih standardov.

roze_position paper_brosura_180x180mm_2019.indd   6 06/11/2019   10:48



7

Poleg tega Kodeks ravnanja družbe Lidl vključuje standarde Mednarodne organizacije dela (ILO) ter 
upošteva deklaracijo ZN o človekovih pravicah in druge nadnacionalne smernice, ki zajemajo tudi 
naslednje zahteve:
  • prepoved prisilnega ali otroškega dela,
  • prepoved diskriminacije na delovnem mestu,
  • svobodo organiziranja, združevanja in izvrševanja kolektivnih dejanj,
  • pogoje dela, ki temeljijo na nacionalnih in mednarodnih predpisih in standardih.

3.3 Transparentnost in sledljivost
Transparentnost in sledljivost celotne dobavne verige sta ključni pri zagotavljanju bolj trajnostno 
naravnane ponudbe cvetja in zelenih rastlin. Zagotavlja ju uveljavljeni standard GLOBAL G.A.P. Vsak 
certificiran izdelek namreč prejme številko GLOBAL G.A.P. (GGN), ki jo lahko kupci vnesejo na spletni 
platformi www.ggn.org in tako pridobijo informacije o posameznem gojitelju cvetja ali zelenih rastlin. 
Naši dobavitelji so zavezani, da številko GGN navedejo na vsem certificiranem cvetju in vseh zelenih 
rastlinah.

Kupce, zaposlene in poslovne partnerje prek tedenskih letakov, ki jih razpošiljamo gospodinjstvom, 
z internimi objavami in na spletni strani www.boljsi-svet.si redno informiramo o trajnostnem vzgajanju 
cvetja in zelenih rastlin. Rezano cvetje in zelene rastline, ki so vzgojeni po trajnostnih načelih, dodatno 
oglašujemo.

3.4 Dolgoročna partnerstva
Temelj trajnostno usmerjenega poslovanja so stabilna in dolgoročna partnerstva, zato spodbujamo 
in negujemo dolgoročne poslovne odnose z dobavitelji, proizvajalci in drugimi poslovnimi partnerji. 
Okvirne pogoje za sodelovanje smo opredelili že v Kodeksu ravnanja družbe Lidl. Tako dobavitelje 
med drugim pozivamo, da redno obiskujejo obrate proizvajalcev in si skupaj z njimi prizadevajo za 
poglabljanje trajnostnih praks. Obrate proizvajalcev redno obiskujejo tudi naši sodelavci.

Ko pri poslovnih partnerjih naročimo blago, postanejo cilji in ukrepi te zaveze zavezujoči tudi za 
dobavitelje. Dodatno pričakujemo, da dobavitelji sami razvijajo svoje smernice za bolj trajnostno 
vzgajanje cvetja in zelenih rastlin. Pozdravljamo tudi lastne trajnostne pobude dobaviteljev.
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3.5 Skrb za čebele

Dosledno upoštevanje sprejetih standardov zagotavljamo z naključnimi pregledi, ki jih izvajajo 
neodvisne tretje osebe.

Za družbo Lidl so pomembni partnerji tudi nevladne organizacije (NGO), znanstveniki in druge 
zainteresirane skupine. Z dialogom nastajajo nove pobude za še bolj trajnostno naravnano vzgajanje 
cvetja in zelenih rastlin.

Čebele in druge žuželke so ključne za ekosistem na Zemlji. Aktualne študije so pokazale, da se je 
količina žuželk od leta 1990 zmanjšala za 75 odstotkov. Pri tem imajo prav leteče žuželke dvojno 
vlogo: so opraševalke rastlin in hrana za ptice. V družbi Lidl s štirimi konkretnimi ukrepi skrbimo za 
raznolikost vrst, za divje čebele in druge žuželke:
1. ustvarjanje cvetličnih pasov s strani proizvajalcev in dobaviteljev s področja poljedelstva in živinoreje,
2. oblikovanje ponudbe in načinov vzgajanja rastlin, ki so prijazni do čebel,
3. optimiziranje ukrepov za zaščito rastlin v sadjarstvu.

Od leta 2017 so dobavitelji družbe Lidl skupaj uredili več kot dva milijona kvadratnih metrov cvetličnih 
pasov za ohranjanje opraševalcev, kot so divje čebele in trepetavke.

Poleg tega bo družba Lidl Slovenija spomladi v svojo ponudbo uvedla več semen rastlin, ki so prijazne 
do čebel, kot je divja plavica. S tem bomo kupcem omogočili, da tudi sami storijo nekaj za raznolikost 
v naravi.
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