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1. Naš pogled 

Lidlova družbeno odgovorna pobuda Ustvarimo boljši svet združuje trajnostno usmerjene akti vnosti , v 

katere vključujemo zaposlene, kupce in tudi dobavitelje. Eden od stebrov te usmeritve je naša ponudba 

izdelkov, pri čemer kakovost in varnost ter potrebe in pričakovanja kupcev postavljamo na prvo mesto. 

Z zavezujočim stališčem do trajnostne ponudbe svežih jajc z minimalnim standardom hlevske reje podpiramo 

do živali prijaznejše pridelovanje tega osnovnega živila. S tem se zavzemamo za varovanje živali in tako 

pridelavo izdelkov, ki je do njih prijaznejša. Za ta korak smo se odločili v sodelovanju s svojima dobaviteljema 

svežih jajc, podjetjema Meja Šentjur in Ramuta, ki bosta našo zavezo vestno izpolnjevala.  

 

2. Naši cilji

Ob pripravi spremembe pri nabavi svežih jajc smo prisluhnili trendom v tujini in našim kupcem. Sprejeli 
smo zavezo, da bomo od julija 2017 v svojo ponudbo svežih jajc vključevali le še jajca z minimalnim 
standardom hlevske reje.

S tem na naših policah ne bo več jajc iz reje v obogatenih kletkah (baterijska reja), ki je v Sloveniji zakonsko 

sicer vedno dovoljena.

Nabor izdelkov, ki bo od julija 2017 na voljo v trgovinah Lidla Slovenija, je naslednji: 

1. sveža jajca z minimalnim standardom hlevske reje,

2. izdelki, ki vsebujejo jajca z minimalnim standardom hlevske reje: linški keksi, domači keksi, vaniljevi 

rogljički, linški keksi s kakavovim polnilom in lešniki, vse znamka Tasti no.

Z namenom te spremembe smo s svojima dobaviteljema svežih jajc, podjetjema Meja Šentjur in Ramuta, 

sklenili zavezo za zagotavljanje zadostne količine svežih jajc z minimalnim standardom hlevske reje. 
Skupaj smo določili najkasnejši datum uveljavitve – to bo 1. julij 2017, ko bomo vsa jajca iz razširjene 

baterijske reje nadomesti li z jajci iz hlevske reje. Dobaviteljema smo dali dovolj časa, da se na spremembo 

prilagodita postopoma. Dobavitelja podpirata našo zavezo, kar pomeni, da bosta z lastnimi in kooperantskimi 

zmogljivostmi zagotovila nemoteno dostavo pogodbeno dogovorjenih količin jajc. 

Zaveza o ponudbi jajc z minimalnim standardom hlevske reje bo obvezna tudi za morebitne dodatne ali nove 

dobavitelje v prihodnje. 

Naša prizadevanja za zagotavljanje primerne trajnostne nabave svežih jajc in izdelkov iz njih bomo vseskozi 

nadgrajevali. Akti vno bomo sodelovali z dobavitelji, dopolnjevali naš nabor izdelkov, ki bo vključeval jajca iz 

hlevske reje, in sprejemali nove ukrepe. 

izdelkov. Pri tem bomo vseskozi sodelovali z našimi dobavitelji, dokumenti rali napredek in sprejemali nove 

ukrepe. 
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3. Naše stališče

3.1 Odgovorno oblikovanje nabora izdelkov

Pri oblikovanju nabora izdelkov se osredotočamo na čim bolj do kokoši prijazno pridelavo jajc. Zato v naši 

ponudbi ni jajc, ki:

• ne ustrezajo mikrobiološkim, kemičnim in senzoričnim analizam ter če obrati  dobaviteljev ne dopuščajo 

nenapovedanih pregledov;

• ne ustrezajo merilom o kakovosti  in varnosti  jajc;

• izhajajo iz baterijske reje (od julija 2017).

S tem podpiramo do živali prijaznejše pridelovanje jajc.

3.2 Nadzor nad kakovostjo

V skladu s strogim internim standardom za zagotavljanje kakovosti  in varnosti  bomo jajca preverjali že ob 

samem sprejemu v centralno skladišče. Na jajcih so odti snjeni označba načina reje, država proizvodnje, 

registrska številka proizvajalca in številka nadzornega organa.

Ustreznost jajc bomo preverjali tudi s številnimi mikrobiološkimi, kemičnimi in senzoričnimi analizami ter 

z nenapovedanimi pregledi obratov naših dobaviteljev. 

3.3 Vzreja kokoši in pridelava jajc

Odgovorno ravnanje z živalmi in naravo je ključna prioriteta pri naših prizadevanjih za trajnostno pridelavo in 

nabavo izdelkov. Pri hlevski reji imajo kokoši nesnice na razpolago ločena prostor za valjenje jajc, kjer je eno 

gnezdo na sedem kokoši, in prostor z nasti ljem. Nasti lj je suh, čist in neškodljiv za zdravje kokoši. Kokošim 

omogoča zadovoljevanje njihovih etoloških potreb. Z nasti ljem mora biti  pokrita vsaj tretjina prostora. Kokoši 

nesnice pri talni reji se prehranjujejo pri krmilnikih, kjer morajo imeti  vsaj 10 centi metrov krmilnega prostora 

na kokoš, in potrebo po žeji zadovoljijo z vodo iz napajalnikov, ki zadošča za 10 kokoši. 

3.4 Uporaba zdravil, posegi v okolje in na živalih

Od dobaviteljev pričakujemo odgovorno ravnanje pri uporabi zdravil in metod zdravljenja. Vzrejo morajo 

zasnovati  tako, da na območju, kjer so živali, ne more priti  do okužb. Spoštovanje uporabe zakonsko 

dovoljenih kemikalij je predmet rednega nadzora. 
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3.5 Nadaljnji razvoj in standardi

Na območju EU je bila 1. januarja 2012 sprejeta prepoved reje kokoši v klasičnih kletkah in je bil uveden tako 

imenovani minimalni standard reje v razširjenih kletkah.

Reja svežih jajc v razširjenih kletkah je v Sloveniji zakonsko še vedno dovoljena, pri zmanjševanju pridelave 

svežih jajc iz baterijske reje pa se sledi trendom med končnimi potrošniki in usmeritvam kmeti jske politi ke 

EU na tem področju. 

Cilj podjetja Lidl Slovenija je, da bodo do leta 2020 tudi vsi preostali izdelki, ki vsebujejo jajca, 
proizvedeni izključno iz svežih jajc z minimalnim standardom hlevske reje. 


