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1. Trajnostna ponudba in nabava v Lidlu Slovenija 

V Lidlu Slovenija želimo ustvarjati boljši svet. Tako smo poimenovali tudi našo družbeno odgovorno 
pobudo, ki združuje vse Lidlove trajnostno usmerjene aktivnosti. Naša odgovornost se nedvomno začne pri 
naših izdelkih, ki jih ponujamo na svojih policah, zato tukaj kakovost in varnost postavljamo na prvo mesto. 
Naš redni nadzor kakovosti in varnosti izdelkov temelji na načelih mednarodnega standarda IFS. Podpiramo 
tudi trajnostno pridelavo in skušamo v svojo ponudbo vključiti čim več tovrstnih izdelkov. 

Pri kakovosti izdelkov ne sprejemamo nobenih kompromisov, zato naši dobavitelji sledijo mednarodnim in 
Lidlovim standardom kakovosti, ob izvajanju lastnega nadzora kakovosti pa sodelujemo tudi s priznanimi in 
neodvisnimi inštituti in laboratoriji.

Ponašamo se z različnimi certifikati mednarodnih organizacij, s pečatom MSC skrbimo za trajnostni ribolov 
in zaščito delfinov, z organizacijo Rainforest Alliance se zavzemamo za trajnostno usmerjeno kmetijstvo. 
Podpiramo program UTZ Certified za trajnostno gojenje kave, kakava in čaja. Na Lidlovi tržnici so na voljo 
tudi banane s certifikatom pravične trgovine (Fair Trade), trgovinskega partnerstva, ki pomaga šibkejšim 
proizvajalcem iz držav v razvoju, da se lahko predstavijo na globalnem trgu. Nedavno smo sprejeli tudi 
zavezo, da od sredine leta 2017 v trgovinah Lidl Slovenija ne bo več jajc iz baterijske reje, ampak le jajca z 
minimalnim standardom hlevske reje.

Ponujamo tudi vedno širši nabor ekološko pridelanih živil, ki nosijo evropski logotip za ekološko kmetijstvo. 
To so živila, ki so pridelana in predelana po smernicah ekološkega kmetijstva, pri čemer morata biti 
omogočena stalen nadzor in sledljivost surovin.

Zavedamo se pomena do okolja prijaznejših čistil, zato je na naših policah mogoče najti ekološka čistila W5 
ECO, izdelana iz sestavin, ki manj obremenjujejo okolje in obenem učinkovito čistijo.

V Lidlu Slovenija nenehno iščemo nove načine in poti, kako našo ponudbo redno dopolnjevati in 
posodabljati z namenom ponuditi le najboljše za naše kupce, tako z vidika trajnostne ponudbe in nabave 
kot kakovosti izdelkov. Naše kupce želimo obenem ozaveščati o izbiri bolj zdravih izdelkov in zdravem 
načinu prehranjevanja, kar je ena od naših zavez za ustvarjanje boljšega sveta. 

http://www.boljsi-svet.si
http://www.boljsi-svet.si
http://www.lidl.si/sl/2831.htm
http://www.lidl.si/sl/utz-cokolada.htm
https://www.fairtrade.net/
http://www.boljsi-svet.si/projekt/lidlova-zaveza-kupcem-sveza-jajca-izkljucno-z-minimalnim-standardom-hlevske-reje/
http://www.lidl.si/sl/bio-izdelki.htm
http://www.lidl.si/sl/ekoloska-linija-cistil.htm
http://www.lidl.si/sl/ekoloska-linija-cistil.htm
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2. Lidlova zaveza 

Preveč sladkorja in soli v vsakodnevni prehrani vodi v nastanek bolezni srca in ožilja, diabetesa, nekaterih 
vrst raka, povzroča prekomerno telesno težo ali debelost in druge zdravstvene težave. Zmanjševanje 
vsebnosti sladkorja in soli pomeni velik korak k ohranjanju zdravja ljudi. Obenem pa sta sladkor in sol v 
številnih izdelkih nesporna nosilca okusa in imata v nekaterih živilih tudi pomembno vlogo konzervansa.

Obe sestavini sta ključnega pomena za našo presnovo in naše telo ju potrebuje, vendar pa ju moramo znati 
uporabljati ozaveščeno in odgovorno, saj lahko v nasprotnem primeru vodita do številnih bolezni. 

Nedavna raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)1  je pokazala, da mladi po Evropi pojedo in 
popijejo preveč sladkorja, pojedo pa premalo sadja in zelenjave. Poleg slabih prehranjevalnih navad pri 
mladih zaznavajo tudi nizko stopnjo telesne dejavnosti, ki se z odraščanjem mladostnikov še niža.
  
Kot odgovoren trgovec želimo prispevati h kakovostnejši ponudbi izdelkov na naših policah, obenem 
pa želimo spodbujati ozaveščenost širše družbe o pomembnosti zdravega prehranjevanja in aktivnega 
življenjskega sloga. 

V Lidlu Slovenija smo zato sprejeli zavezo:

V Lidlu Slovenija bomo v vseh izdelkih lastnih blagovnih znamk do leta 2025 vsebnost 
dodanega sladkorja in soli zmanjšali skupno za 20 odstotkov. 

Napredek bomo merili z zmanjševanjem povprečne vsebnosti sladkorja ali soli na 100 g živila oz. 100 ml 
pijače, ponderirano glede na količino prodanih izdelkov. Izračun napredka merimo s koeficientom med 
celotno količino sladkorja in soli, v izdelkih lastnih blagovnih znamk, ki jih Lidl Slovenija proda v enem letu, 
in skupno prodano količino teh izdelkov v enem letu. To razmerje (koeficient) mora biti vsako leto nižje. 
Primerjava s preteklim letom kaže, koliko smo doslej že dosegli.

Zavezo za zmanjševanje vsebnosti sladkorja in soli bomo pospremili z različnimi aktivnostmi, s katerimi 
bomo pripomogli k ozaveščanju o bolj zdravi prehrani z manj sladkorja in soli ter se s tem aktivno vključili 
preventivno preprečevanje bolezni, ki nastanejo zaradi tega. 

S strategijo zmanjševanja vsebnosti dodanega sladkorja in soli v izdelkih lastnih blagovnih znamk bomo 
našo ponudbo naredili še kakovostnejšo, pri tem pa se bomo v prvi vrsti osredotočili na izdelke, ki se 
najpogosteje znajdejo v nakupovalnih vozičkih naših kupcev. Želimo si, da bi ti izdelki postali tudi prva 
izbira naših kupcev. 

1http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/new-who-study-on-health-and-well-being-of-europes-youth-reveals-
that-obesity-continues-to-rise 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/new-who-study-on-health-and-well-being-of-europes-youth-reveals-that-obesity-continues-to-rise
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/new-who-study-on-health-and-well-being-of-europes-youth-reveals-that-obesity-continues-to-rise
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/new-who-study-on-health-and-well-being-of-europes-youth-reveals-that-obesity-continues-to-rise
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Naši cilji za zmanjševanje vsebnosti dodanega sladkorja in soli v izdelkih lastnih blagovnih znamk:

Ker se zavedamo, da tovrstne spremembe v proizvodnji in nabavnih procesih izdelkov zahtevajo čas in 
konkretnejše prilagoditve vseh deležnikov, smo sklenili, da zavezo izpolnimo do leta 2025.

V tem času bomo z dobavitelji še tesneje sodelovali in z vsakim od njih pripravili konkretne ukrepe za 
izpolnjevanje zaveze ter sproti spremljali njihovo izvajanje. Ker se ponudba v naših trgovinah nenehno 
dopolnjuje in prilagaja željam ter pričakovanjem kupcev, bodo sodelavci v oddelku nabave temu področju 
namenili dodatno pozornost. 

2017 Lidl Slovenija se zavezuje k zmanjšanju vsebnosti dodanega sladkorja in soli v izdelkih 
lastnih blagovnih znamk. 
Zavezo pospremimo s sklenitvijo sodelovanja z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije 
z namenom ozaveščanja o zdravi prehrani.

2025 V Lidlu Slovenija bomo v vseh izdelkih lastnih blagovnih znamk do leta 2025 vsebnost 
dodanega sladkorja in soli zmanjšali skupno za 20 odstotkov.

3. Naši ukrepi 

Naše zaveze jemljemo resno, zato smo v ta namen pripravili različne ukrepe:
1. V tesnem sodelovanju z dobavitelji bomo pri izbranih izdelkih Lidlovih blagovnih znamk oblikovali 

nove recepture, v katerih bo vsebnost dodanega sladkorja in soli manjša. Razvoj receptur za izdelke 
bo postopen in skladen z našimi cilji ter bo obenem ohranjal primerno razmerje hranilnih vrednosti, pri 
čemer se bomo vseskozi držali ustaljenih standardov kakovosti. Pri tem bomo pomembno pozornost 
namenjali tudi okusu kupcev.

2. Pri nekaterih izdelčnih skupinah bomo kupcem ponudili nove, alternativne izdelke, ki bodo vsebovali 
manj dodanega sladkorja oziroma soli. 

3. Izbiri dobaviteljev in proizvajalcev bomo namenili posebno pozornost. Že zdaj zahtevamo, da so naši 
dobavitelji certificirani v skladu s priznanim mednarodnim standardom za prehrano (IFS) ali globalnim 
standardom British Retail Consortium (BRC). S tesnim sodelovanjem bomo še naprej izboljševali 
proizvodne procese in v povezavi z neodvisnimi inštituti izvajali nenapovedane preglede proizvodnih 
obratov. 

4. Vseskozi bomo pozorno preverjali kakovost izdelkov, tako prek notranjih pregledov kot tudi v 
sodelovanju s priznanimi neodvisnimi inštituti. 

5. Skrbeli bomo za ozaveščanje o zdravem prehranjevanju in izbiri zdravih izdelkov, tako med kupci kot 
med našimi zaposlenimi. 

• V ta namen smo se povezali z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije. Društvo za zdravje 
srca in ožilja Slovenije podpira prizadevanja podjetja Lidl Slovenija za zmanjševanje vsebnosti 
dodane soli in sladkorja v izdelkih Lidlovih blagovnih znamk. V zavezi so prepoznali potencial 
za ustvarjanje sprememb na tem področju, ki pomembno prispeva k boljšemu zdravstvenemu 
stanju naše družbe.

http://zasrce.si/
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•  V sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije bomo izvajali različne aktivnosti na 
področju preventivnega ohranjanja zdravja in ozaveščanja o izbiri zdravih prehranskih izdelkov. 
Društvo bo za zaposlene in za kupce v izbranih trgovinah izvajalo meritve osnovnih kazalnikov 
zdravstvenega stanja, pomagalo bo pri strokovni podpori projekta, skupaj z Lidlom pa bodo 
sodelovali tudi ob svetovnem dnevu srca. 

•  Že v lanskem letu smo sklenili sodelovanje z osebno trenerko Hano Verdev, ki z različnimi 
članki in videi v Lidlovi Vitalnici spodbuja kupce ter zaposlene k telesni vadbi in aktivnemu 
življenjskemu slogu.

• S februarjem 2017 smo na blagajnah prenehali brezplačno deliti bombone za otroke. Te so 
zamenjale nalepke tatuji z motivom Zdravka Lidla, ki je v Lidlu Slovenija simbol aktivnosti, 
namenjenih zdravemu načinu življenja. Obenem je dobil Zdravko Lidl tudi svojo spletno stran, 
kjer skozi igre in preproste recepte širi zamisel o zdravem in ustvarjalnem otroštvu. 

4. Sodelovanje z dobavitelji 

V duhu sprememb in zaveze za zmanjševanje vsebnosti dodanega sladkorja in soli v izdelkih Lidlovih 
blagovnih znamk bomo v tesnem sodelovanju z dobavitelji izvedli aktivnosti, ki nas bodo pripeljale 
do skupnega cilja – ponuditi kakovostne izdelke z manjšo količino dodanega sladkorja in soli, kjer bo to 
mogoče. 
Ker se zavedamo, da vsaka sprememba terja svoj čas, smo prav zato zavezo sklenili do leta 2025. 
Dobaviteljem bomo ponudili dovolj časa, da se na spremembe prilagodijo postopoma. Po prvih pogovorih  
z dobavitelji ugotavljamo, da ti podpirajo našo zavezo.
Zaveza o mejnih vsebnostih dodanega sladkorja in soli v izdelkih Lidlovih blagovnih znamk bo obveza tudi 
za morebitne dodatne ali nove dobavitelje v prihodnje. 

Sodelovanje z dobavitelji pri projektu zmanjševanja vsebnosti dodanega sladkorja in soli v izdelkih Lidlovih 
blagovnih znamk bo potekalo po naslednjih korakih:

• Podrobna analiza stanja glede količine soli in sladkorja v izdelkih.
• Opredelitev ciljev glede na stanje in Lidlove smernice.
• Postopno izvajanje ukrepov za zmanjševanje količine sladkorja in soli.
• Spremljanje izvedbe ukrepov in vmesne analize. 

Preverjanje doseganja ciljev bomo izvajali z našimi rednimi analizami, nenapovedanimi pregledi obratov, 
vseskozi v sodelovanju z neodvisnimi inštituti. 

http://www.lidl.si/vitalnica
https://www.zdravko-lidl.si/

