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1 Naše razumevanje

Lidl Slovenija s tem podjetniškim načelom izraža svojo odgovornost do človeka in narave. Za 
izpolnjevanje in uresničevanje te odgovornosti smo oblikovali zavezo za odgovorno in trajnostno 
ravnanje pri nabavi čaja.

Z upoštevanjem treh stebrov trajnosti je naše temeljno razumevanje trajnostne proizvodnje živil 
naslednje:

Varovanje virov, podnebja, okolja in biotske raznovrstnosti
Trajnostno kmetijstvo poudarja pomen načinov in metod dela, zaradi katerih je zemlja rodovitnejša, 
obenem pa so njihovi škodljivi vplivi na vodo, zrak, zemljo, podnebje in raznolikost vrst ter zdravje 
ljudi omejeni na najmanjšo možno mero. Ti načini in metode morajo biti čim manj obremenjujoči za 
naravne vire.

Varnost preskrbe
Trajnostno naravnano kmetijstvo zagotavlja zadovoljevanje osnovnih prehranskih potreb današnjih in 
prihodnjih generacij ter nadaljnjo kmetijsko pridelavo.

Socialni dejavniki
Z družbenega vidika omogoča trajnostno kmetijstvo dolgoročno zaposlitev, boljši zaslužek ter 
dostojne in enakovredne življenjske in delovne pogoje za vse, ki so dejavni v kmetijski dobavni verigi.

4

»Pri svojem delovanju prevzemamo ekonomsko, socialno in 
ekološko odgovornost.«
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2 Naš cilj
Potrošniki pričakujejo višje standarde pri pridelavi kmetijskih proizvodov, kot je čaj. To zahtevo 
sprejemamo in jo želimo tudi izpolniti. Verodostojnost in izvedljivost sta za družbo Lidl Slovenija na 
tej poti odločilni načeli delovanja.

S sodelovanjem z drugimi udeleženci oskrbovalne verige in njihovimi zainteresiranimi skupinami 
želimo prispevati k ohranjanju okolja ter socialno pravičnejšemu upravljanju in obdelovanju kmetijskih 
zemljišč. Zato smo v zavezi določili načela za nabavo čaja, oblikovali cilje in opredelili konkretne 
ukrepe.

Zaveza, ki jo redno posodabljamo, se vsebinsko nanaša na celotno ponudbo čaja lastnih blagovnih 
znamk družbe Lidl Slovenija: za surovine zelenega, rooibos in črnega čaja, ki ne izvirajo iz Evropske 
unije, ter za zeliščne in sadne čaje. Skupaj z dobavitelji bomo poročali o napredku ter razvijali in 
sprejemali nove ukrepe, ki bodo zavezujoči za vse dobavitelje. 

Kjer se bodo pojavila odstopanja od zastavljenih ciljev, bomo določili ukrepe, s katerimi bomo 
zastavljene cilje dosegli. 
 
Svoje dobavitelje zavezujemo, da upoštevajo zakonske zahteve, ki veljajo v njihovi državi. Družba 
Lidl je tudi članica iniciative Business Social Compliance (BSCI) v okviru evropskega Združenja za 
zunanjo trgovino. Na podlagi te pobude smo oblikovali svoj Kodeks ravnanja (Code of Conduct), s 
katerim želimo doseči izboljšanje minimalnih socialnih standardov pri poslovnih partnerjih v različnih 
državah. Minimalni standardi so temelj za nadaljnje poslovne odnose. V družbi Lidl zavračamo vsako 
obliko otroškega dela ali kršitev človekovih pravic in delovnega prava. Pospešujemo in podpiramo 
delovanje, ki presega minimalne zakonske zahteve, na primer s postopnim povečevanjem obsega 
izdelkov lastnih blagovnih znamk, izdelanih iz surovin iz certificirane pridelave, in se vključujemo v 
sponzorske projekte za izboljšanje splošnih okoljskih pogojev pri pridelavi kmetijskih izdelkov, kot je 
čaj.
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3 Naše stališče
V nadaljevanju navajamo pet področij, na katerih se še posebej zavzemamo za nadaljnji razvoj in jih 
bomo pri nabavi čaja natančneje opredelili. 

6

3.1 Odgovorno oblikovanje ponudbe

3.2 Poreklo, transparentnost in sledljivost

3.3 Pridelava

3.4 Posegi v okolje

V Lidlu Slovenija kupcem zagotavljamo trajnostno ponudbo lastnih blagovnih znamk. Z nabavo 
surovin iz certificirane pridelave, ki je v skladu z uveljavljenimi standardi Fairtrade, UTZ, Union for 
Ethical Bio Trade (UEBT) ali Rainforest Alliance, podpiramo trajnostno pridelavo čaja, kupcem pa 
ponujamo certificirane izdelke, ki so opremljeni z ustreznimi trajnostnimi oznakami. Ob upoštevanju 
želja potrošnikov je naš cilj nenehna nadgradnja tega področja.

Naš cilj je potrošnikom zagotoviti večjo transparentnost in po možnosti sledljivost dobavne verige 
vse do izvora. Z jasnimi, čitljivimi in razumljivimi informacijami na embalaži lastnih blagovnih znamk 
svojim kupcem pomagamo pri izbiri izdelkov. Informiramo jih tudi s tedenskimi letaki, ki jih prejemajo 
gospodinjstva, in na spletni strani www.lidl.si. 

Pri oblikovanju naše ponudbe sta pomembna dejavnika varstvo okolja in socialno pravične delovne 
razmere. Zato se s sodelovanjem z organizacijami za označevanje izdelkov in/ali v okviru projektov, 
katerih pobudnik in finančni podpornik je družba Lidl, že leta zavzemamo za pridelovanje čaja, ki 
je socialno pravično in prijazno do okolja. Tudi svoje poslovne partnerje pozivamo, da pri svojih 
proizvajalcih spodbujajo trajnostno pridelavo.

Posege v okolje, kot je uporaba pesticidov pri kmetijski pridelavi, si prizadevamo zmanjšati na najmanjšo 
možno mero. Distanciramo se tudi od nezakonite sečnje in/ali požiganja gozdov za pridobitev novih 
kmetijskih površin.
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3.5 Nadaljnji razvoj standardov
Povečujemo raznolikost izdelkov lastnih blagovnih znamk s certifikati priznanih organizacij za 
označevanje izdelkov, kot so Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio, UTZ in UEBT, in nanjo opozarjamo z 
oznakami na izdelkih. Pri tem želimo v enaki meri spodbuditi tudi trajnostno ravnanje potrošnikov in 
krepiti njihovo ozaveščenost o izdelkih iz trajnostne pridelave.

4 Naša zaveza

4.1 Odgovorno oblikovanje ponudbe
V Lidlu Slovenija si skupaj z dobavitelji izdelkov lastnih blagovnih znamk že leta prizadevamo za 
trajnostno pridelavo čaja.

Pri tem sodelujemo z mednarodno priznanimi organizacijami za označevanje izdelkov, na primer 
Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio, UTZ in UEBT. Certificiranje čaja za lastne blagovne znamke smo 
razvijali več let. 

Pri oblikovanju naše ponudbe sledimo ciljem:

  • Do konca leta 2022 doseči 100-odstotno certificiranje surovin za zeleni, črni in rooibos čaj pri  
     eni izmed naslednjih organizacij: Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio ali UTZ. Pogoj je, da bodo 
     surovine takšnega izvora in kakovosti na voljo.

  • Do konca leta 2022 doseči 50-odstotno certificiranje surovin za zeliščne in sadne čaje pri eni  
    izmed naslednjih organizacij: Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio ali UETB/UTZ. Pogoj je, da  
      bodo surovine takšnega izvora in kakovosti na voljo.
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4.2 Poreklo, transparentnost, sledljivost

4.3 Pridelava

Delo organizacij za označevanje izdelkov ter mehanizmi in sistemi sledljivosti, ki so podlaga za 
označevanje, omogočajo transparentnost v dobavni verigi. Za kupce želimo povečati transparentnost 
porekla in jim omogočiti, da izvedo več o certificirani pridelavi čaja.

Čajne plantaže pogosto izpodrivajo tropski gozd. Erozija tal, pomanjkanje vode, uporaba gnojil in 
veliko povpraševanje po lesu, ki je nujen za delovanje sušilnih naprav, predstavljajo velike obremenitve 
za okolje. Po drugi strani obiranje čaja, ki poteka vse leto, zagotavlja zaposlitev številnim obiralcem 
čaja. Lastniki čajnih plantaž, ki so največji zaposlovalci, se spopadajo tudi z izzivi, kot so zagotavljanje 
plač in pravice delavcev (pravica do združevanja, bivališča, zdravstvene oskrbe in druge pravice). 

Certificiran čaj

1. 1. 2023 1. 1. 2023100 % 50 %

iz držav, ki niso članice EU

zeleni čaj zeliščni čaj sadni čajčrni čaj rooibos čaj
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Lastniki plantaž morajo za pridobitev trajnostnih certifikatov neodvisnim revizorjem dokazati, da 
dosledno uresničujejo predpisane socialne in gospodarske ukrepe ter ukrepe s področja varovanja 
okolja. Organizacije za označevanje izdelkov se zavzemajo tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
in trajnostno usmerjene življenjske skupnosti. Podpirajo odgovorno rabo zemljišč, odgovorno 
podjetništvo in odgovorno ravnanje potrošnikov.

4.4 Posegi v okolje
Čaj iz certificirane pridelave zagotavlja, da lastniki čajnih plantaž izpolnjujejo socialne in ekološke 
kriterije posameznih standardov za certificiranje, ki v nekaterih primerih presegajo zakonske zahteve. 
Da bi pridobili certifikat, morajo lastniki plantaž, kot že omenjeno, neodvisnim presojevalcem dokazati, 
da dosledno uresničujejo predpisane ukrepe. Rainforest Alliance med te ukrepe uvršča  pogozdovanje, 
varovanje voda, živalskih in rastlinskih vrst, integrirano zatiranje škodljivcev, odgovorno ravnanje z 
naravnimi viri, pa tudi spoštovanje delovnega prava, zdravstveno varstvo in usposabljanje plantažnih 
delavcev.

Pridelovalci se lahko vključijo v usposabljanja o zmanjševanju posegov v okolje, na primer, kako 
uporabljati sredstva za zaščito rastlin v primernih količinah. Tako se lažje spopadajo z izzivi, ki jih 
prinaša trajnostna proizvodnja.

4.5 Nadaljnji razvoj standardov
Spodbujamo vključevanje poslovnih partnerjev v posamezne trajnostne iniciative in združenja, kakršno 
je Ethical Tea Partnership (ETP). Združenje ETP se zavzema za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer na plantažah. Čajnim plantažam pomaga pri pripravah na certificiranje pri organizacijah, kot 
so Fairtrade, Rainforest Alliance ali UTZ, in pri različnih kontrolnih pregledih.

Družba Lidl z nabavo trajnostno pridelanega čaja ponuja proizvajalcem kave nove prodajne kanale, 
kupcem pa možnost, da tudi oni prispevajo k izboljšanju življenjskih in delovnih razmer ljudi v državah 
pridelave. Tako se ciljno zavzemamo za trajnostno potrošnjo in za izdelke iz certificirane proizvodnje.
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5 Organizacije in oznake
Oznaka EU Bio Oznaka EU Bio je od 1. julija 2012 na vnaprej pakiranih bio živilih obvezna. To 

velja za vsa vnaprej zapakirana ekološko pridelana živila, ki izvirajo iz ene izmed 
članic EU in izpolnjujejo pravne predpise EU za ekološko pridelavo. Kriteriji 
za uporabo oznake so na primer, da živila ne vsebujejo gensko spremenjenih 
organizmov (GSO), ojačevalcev okusa, umetnih arom in barvil. Uporabljati se 
ne smejo niti sintetična sredstva za zaščito rastlin niti lahkotopljiva mineralna 
gnojila. S pomočjo te oznake potrošniki certificirane bio izdelke lažje in hitreje 
prepoznajo. Ob oznaki je navedena tudi številka posameznega certifikacijskega 
organa in podatek o poreklu. Oznaka EU Bio je zaščitena na območju vse 
Evrope.

Oznaka Rainforest 
Alliance CertifiedTM

Oznaka označuje izdelke, ki so v celoti pridobljeni na plantažah ali v gozdovih s 
certifikatom Rainforest Aliance ali pa od tu izhajajo njihove bistvene sestavine. 
Območje porekla se mora dosledno upravljati in obdelovati po smernicah 
Mreže za trajnostno kmetijstvo (Sustainable Agriculture Network, SAN), ki 
podpirajo varovanje okolja, družbeno odgovornost in gospodarnost. Smernice 
služijo zaščiti divjih živali, rastlin, zemlje in vode, pa tudi izboljšanju življenjskih 
okoliščin delavcev, njihovih družin in lokalnih skupnosti.

http://www.rainforest-alliance.org

Oznaka Fairtrade Fairtrade označuje boljše delovne in življenjske razmere malih kmetov in 
delavcev v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Stabilne minimalne cene, Fairtrade 
premije za projekte skupnosti in pospeševanje pridelave, ki je okolju prijazna, 
že pozitivno vplivajo na življenje več kot 1,6 milijona malih kmetov in delavcev. 
Fairtrade standardi podpirajo demokratične organizacijske strukture v 
skupnostih, varovanje okolja in varne delovne razmere.

https://www.fairtrade.net
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Oznaka UTZ UTZ je trajnostni program za kavo, kakav in čaj. Pridelovalce usposablja za 
dobro kmetijsko prakso in jih uči, kako lahko kavo, kakav in čaj pridelujejo še 
bolj kakovostno, donosno in trajnostno. Omogoča jim pridobivanje znanja s 
področja upravljanja, varstva pri delu in ravnanja, ki je okolju prijazno. Namen 
programa je doseči višjo ceno za boljši pridelek.

https://utz.org

Oznaka UEBT Leta 2007 ustanovljena neprofitna organizacija UEBT (Union for Ethical 
Biotrade) se zavzema za ohranjanje biotske raznovrstnost in razvoj lokalnega 
okolja. 

http://ethicalbiotrade.org/

Oznaka UEBT/UTZ Programa UTZ in UEBT sta se v letu 2015 združila in ustanovila 
program za trajnostni zeliščni čaj. Ta program za certificiranje 
se osredotoča na zaščito biotske raznovrstnosti, nadaljnji razvoj 
kakovostnih standardov za zelišča in na ustvarjanje boljše 
prihodnosti za kmete in delavce.
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