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Naš model trajnostnega razvoja 

Trajnost je eden glavnih strateških ciljev Skupine Lidl za uspeh v 

prihodnosti. Kadar s svojim delovanjem vplivamo na ljudi in okolje, za 

svoja dejanja prevzemamo tudi odgovornost. S skrbnim ravnanjem vsak 

dan znova izpolnjujemo zavezo kakovosti, s čimer podjetje varno in 

zanesljivo vodimo v prihodnost. Na teh temeljih smo razvili trajnostno 

strategijo, ki opisuje pot do uresničitve zaveze o skrbnem ravnanju, 

hkrati pa Lidlovo razumevanje odgovornosti do okolja, družbe in 

kupcev. Strategijo v praksi uresničujemo prek šestih področij delovanja 

in sprejemamo ukrepe, s katerimi »varujemo podnebje«, »varujemo 

vire«, »spoštujemo biotsko raznovrstnost«, »ravnamo pošteno«, 

»promoviramo zdravje« in »krepimo dialog«. 

Odgovornost za surovino kakav v naših izdelkih 

Naš nabor izdelkov vključuje številne izdelke lastne blagovne znamke, 

ki vsebujejo različne deleže kakava, kot so tablice čokolade ali kakavovo 

maslo, ki ga uporabljamo v kozmetiki. Surovino kakav povezujemo z 

nekaterimi tveganji v dobavni verigi. S strukturnimi ukrepi na področju 

surovin lahko Skupina Lidl pripomore k reševanju osrednjih strateških 

izzivov oziroma tem: varovanje virov, varovanje podnebja, spoštovanje 

biotske raznovrstnosti in pošteno ravnanje. 

 

Odgovornost za surovino kakav v naših izdelkih 
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Vsako leto globalno pridelamo približno pet milijonov ton kakavovih 

zrn, od tega približno 40 odstotkov predelamo v Evropi. Poleg Evrope 

so največje uvoznice kakava še v Severni Ameriki ter severni in vzhodni 

Aziji. Pridelovalci kakava so večinoma mali kmetje v tako imenovanem 

kakavovem pasu, ki poteka po tropskem območju.1 Glavna pridelovalka 

kakava je Slonokoščena obala, sledi ji Gana.2  

Gojenje kakava je eden izmed največjih dejavnikov krčenja deževnega 

gozda, kar ogroža lokalne ekosisteme in na globalni ravni povzroča 

podnebne spremembe. Več informacij v zvezi s tem v > Nakupni politiki 

za dobavne verige brez krčenja in preoblikovanja gozdov. Pridelava 

kakava je monokulturna, skupaj z vse večjo uporabo gnojil in pesticidov 

pa ogroža tudi biotsko raznovrstnost.3  

Poleg deforestacije, podnebnih sprememb in izgube biotske 

raznovrstnosti veliko tveganje v pridelavi kakava pomenijo tudi kršitve 

človekovih pravic. Proizvodnja kakava je predvsem izvozno naravnana, 

kar pomeni, da so pridelovalci kakava izpostavljeni velikim nihanjem 

cen na svetovnem trgu in zato za svoje delo velikokrat ne prejemajo 

ustreznega in poštenega plačila. Dohodki zaposlenih v proizvodnji 

kakava so običajno pod mednarodno opredeljenim pragom revščine.4  

 

1 Fairtrade International: Fairtrade Products – Cocoa, brez navedbe letnice. 
2 Statistisches Bundesamt: Erntemenge der führenden Anbauländer von Kakaobohnen bis 2019/20, 

2020. 
3 Voice Network: Cocoa Barometer, 2020. 

2 milijona  

mladoletnikov v Gani in Slonokoščeni 
obali opravlja delo v pridelavi kakava 

 

Delavci so med obiranjem in predelavo pogosto izpostavljeni različnim 

nevarnostim, kot so pesticidi in nevarna orodja (na primer mačete), 

razlog pa je predvsem v pomanjkanju zaščitne opreme. Po raziskavi 

Foruma trajnostnega kakava (Forum Nachhaltiger Kakao) je otroško 

delo razširjeno zaradi strukturnih vzrokov, kot so revščina v družinah, 

nezadostno varstvo otrok in neizobraženost. Po raziskavah nevladnih 

organizacij je samo v Gani in Slonokoščeni obali v sektorju pridelave 

kakava zaposlenih približno dva milijona otrok in mladostnikov.5 Poleg 

tega so ženske, ki se ukvarjajo s pridelavo kakava, ekonomsko 

diskriminirane, saj imajo omejen dostop do zadružnih organizacij, 

izobraževanja in zemljišč.6 Prizaneseno ni niti malim kmetom, ki 

poročajo o prisilnem delu in kršenju delavskih pravic v vseh segmentih 

pridelave kakava.7  

 

4 Voice Network: Cocoa Barometer, 2020. 
5 German Initiative on Sustainable Cocoa: Challenges in the Cocoa Sector, brez navedbe letnice.  
6 Fairtrade Deutschland e.V.: Geschlechtergerechtigkeit im Fokus, brez navedbe letnice. 
7 US Department of State: 2020 Trafficking in Persons Report, 2020. 

Okoliščine gojenja in pridobivanja kakava 

https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2021/11/PoPa_Entwaldung_final_za-objavo_G.pdf
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2021/11/PoPa_Entwaldung_final_za-objavo_G.pdf
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V Skupini Lidl smo se v okviru naše strategije nabave surovin zavezali k 

bolj trajnostni nabavni politiki za kakav na več ravneh. Prizadevamo si 

za dva cilja: izboljšati delovne in življenjske razmere v državah, kjer 

pridelujejo kakav, ter spodbujati bolj trajnostno in okolju prijazno 

proizvodnjo. Da bi dosegli ta cilja, smo v sodelovanju z zunanjimi 

deležniki razvili celostno strategijo, ki temelji na štirih spodaj opisanih 

stebrih.  

Od konca poslovnega leta 2020 je ves kakav v naših izdelkih stoodstotno 

certificiran s certifikatom pravične trgovine Fairtrade, BIO ali Rainforest 

Alliance. Vse naše čokolade v tablici morajo biti do konca poslovnega leta 

2022 certificirane izključno po standardu pravične trgovine Fairtrade.  

Glavne podrobnosti v zvezi z Lidlovo strategijo surovin najdete v > Nabavni 

politiki na temo surovin. 

 

  

  

Zaveza k bolj trajnostni nabavni politiki za kakav 

      Do konca leta 2022 bo naša nabava surovine kakav bolj trajnostna. 

Preučujemo tveganja v naših dobavnih verigah, nabavljamo certificiran kakav in si prizadevamo za alternativne rešitve ter 

spremembe za izboljšanje položaja pridelovalcev kakava.  

1. Razumevanje 

vplivov 

Prepoznavamo 

tveganja v naših 

dobavnih verigah in 

ustvarjamo 

transparentnost. 

2. Vzpostavitev 

standardov 

Zagotavljamo 

certifikate za naše 

ključne surovine, kot je 

kakav.  

3. Spodbujanje 

alternativ 

Spodbujamo uporabo 

bolj trajnostnih 

alternativ v našem 

naboru izdelkov in 

zmanjšujemo nabavo 

ključnih surovin.  

4. Spodbujanje 

sprememb  

Sodelujemo v različnih 

večdeležniških 

pobudah in projektih. 

https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2022/03/LIDL_Einkaufspolitik-Rohstoffe_FINAL-1.pdf
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2022/03/LIDL_Einkaufspolitik-Rohstoffe_FINAL-1.pdf
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Da bi ravnali osredotočeno in učinkovito, smo izvedli analizo tveganj in 

skupaj z našimi deležniki identificirali ključne surovine. 

Več informacij najdete v > Izjavi o korporativni dolžnosti skrbnega 

ravnanja in > Nabavni politiki na temo surovin. 

 
Pregled naše strategije ključnih surovin 

 

Tveganja v dobavni verigi, zlasti v 
državah pridelovalkah 

Lidlova dobavna veriga vključuje veliko 

število dobaviteljev, ki proizvajajo 

surovine v različnih delih sveta. Po naših 

analizah je kakav ena od ključnih 

surovin in je izpostavljena tveganjem 

vzdolž celotne dobavne verige, še zlasti 

pa v državah pridelovalkah. Naša analiza 

tveganj je izhodišče za razvoj nadaljnjih 

ukrepov in zagotavlja smernice, kako 

lahko pripomoremo k bolj trajnostni nabavni politiki za kakav.  

 

  

Kakav kot ena izmed ključnih surovin 

V skladu s prvim 

stebrom strategije 

upravljanja surovin v 

naših dobavnih 

verigah ugotavljamo, 

kakšna so ekološka in 

družbena tveganja.  

https://www.lidl.si/sl/katalog/korporativna-dolznost-skrbnega-ravnanja/view/flyer/page/1
https://www.lidl.si/sl/katalog/korporativna-dolznost-skrbnega-ravnanja/view/flyer/page/1
https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2022/03/LIDL_Einkaufspolitik-Rohstoffe_FINAL-1.pdf
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V dobavni verigi kakava smo prepoznali naslednja tveganja: 

Družbena tveganja 

  

Otroško delo Slonokoščena obala, Gana, 

Nigerija 

Prisilno delo Slonokoščena obala, Gana, 

Indonezija 

Delavske pravice Brazilija, Slonokoščena obala, 

Indonezija 

Diskriminacija Slonokoščena obala, Gana, 

Indonezija 

 

Okoljska tveganja 

  

Biotska raznovrstnost Slonokoščena obala, Gana, 

Nigerija 

Podnebna tveganja Dominikanska republika, Nigerija 

Izraba tal in krčenje 

obalnega rastlinja 

Brazilija, Ekvador, Slonokoščena 

obala, Gana 

Vodna tveganja Brazilija, Gana, Nigerija 
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Skupina Lidl v svojo široko ponudbo dodaja tudi vse več kakavovih 

izdelkov s certifikatom Fairtrade. Tako želimo z dolgoročnimi nakupnimi 

pogodbami proizvajalcem zagotoviti varnost pri načrtovanju. 

Pridelovalcem kakava s tem zagotavljamo zanesljiv dohodek in socialne 

standarde, ki so neodvisni od nihanja cen na svetovnem trgu. Poleg 

tega spodbudbujamo ekološko pridelavo ter s tem pripomoremo k 

manjši uporabi sintetičnih gnojil in pesticidov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka Fairtrade za surovine na naši embalaži označuje, da je bil 

ves kakav v izdelku kupljen pod pogoji pravične trgovine. Program 

Fairtrade za pravično trgovino s kakavom (Fairtrade Cocoa 

Program) omogoča pridelovalcem kakava dodatno priložnost, da 

večji delež svojih pridelkov prodajo pod pogoji pravične trgovine 

ter tako prejmejo večji dohodek, poleg tega pa še 

premijo pravične trgovine.  

 

V nasprotju s klasično Fairtrade oznako za izdelke se oznaka za surovine 

Fairtrade osredotoča na pravičen nakup kakava kot surovine, in ne na 

certificiranje končnega izdelka (na primer čokolade). V Skupini Lidl zato 

upoštevamo oba standarda in svojo ponudbo dopolnjujemo z 

nekaterimi izdelki s certifikatom za surovine Fairtrade. Leta 2014 je 

Skupina Lidl kot eno izmed prvih podjetij za prodajo na drobno v 

Nemčiji z oznako Fairtrade za surovine certificirala kakav, ki je 

uporabljen v žitih za zajtrk lastne blagovne znamke Crownfield.  

Naša sezonska linija čokolad Favorina in tablice čokolade blagovne 

znamke Fin Carré vsebujeta kakav, ki je opremljen s certifikatom 

Fairtrade. 

Spodbujanje pravičnega trgovanja s kakavom s certifikatom Fairtrade  

Našo ključno 

surovino kakav 

certificiramo v skladu 

z drugim stebrom 

naše strategije 

surovin. 
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Za označevanje izdelkov, ki vsebujejo kakav, pridobljen z 

ekološkim kmetovanjem, uporabljamo Evropsko ekološko oznako. 

Pri pridelavi, na primer pri uporabi gnojil, zatiranju škodljivcev in 

kolobarjenju, se upoštevajo trajnostni vidiki. Oznaka je 

zaščitena po vsej Evropi in tako zagotavlja minimalni 

standard EU.  

Oznaka EU za ekološko pridelana živila se uporablja za vsa 

predpakirana ekološko proizvedena živila v državah članicah EU, ki so v 

skladu z zakonodajo EU o ekološkem kmetovanju. Da izdelek pridobi 

Evropsko ekološko oznako, ne sme vsebovati gensko spremenjenih 

organizmov (GSO), ojačevalcev okusa, umetnih arom in barvil. Prav tako 

je prepovedana uporaba sintetičnih pesticidov ali lahko topnih 

mineralnih gnojil. Naš cilj je stalno dopolnjevanje in širitev ponudbe 

ekoloških izdelkov, ki vsebujejo kakav. Z ekološki znakom EU so 

označene nekatere naše čokoladne tablice, različne vrste vafljev, 

piškotov in namazov. 

 

 

  

Ponujamo kakavove izdelke, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za ekološko 
pridelavo 

Našo ključno 

surovino kakav 

certificiramo v skladu 

z drugim stebrom 

naše strategije 

surovin. 
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V sklopu sodelovanja s programom Rainforest Alliance se Skupina 

Lidl posveča posebnim razmeram v tropskih državah in spodbuja 

bolj trajnostne prakse upravljanja v več kot 70 tropskih državah, ki 

jih pokriva RA. Oznaka temelji predvsem na okoljskih 

merilih, kot sta varovanje voda in v njej živečih organizmov 

ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Cilj certificiranja je omogočiti kmetom, da povečujejo svoj 

pridelek, da je ta hkrati bolj kakovosten in da doseže višjo ceno na trgu. 

S pomočjo oznake želimo trajnostno izboljševati življenjske razmere 

kmetov, njihovih družin in lokalnih skupnosti v pridelovalnih regijah. 

Poreklo mora biti navedeno v skladu s strogimi smernicami mreže 

Sustainable Agriculture Network, ki so bile razvite za zaščito in 

ohranjanje prostoživečih živali, rastlin, tal in vode.  

Od leta 2020 je ves kakav v naših izdelkih lastnih blagovnih znamk 

certificiran s standardom »Rainforest Alliance Sustainable Agriculture«. 

 

Oznaka Rainforest Alliance – za varovanje okolja in človekovih pravic v 
tropskih državah 

Našo ključno 

surovino kakav 

certificiramo v skladu 

z drugim stebrom 

naše strategije 

surovin. 
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Koncept Way To Go prikazuje pravično porazdelitev vrednosti v 

trgovskem sektorju. 

Koncept Way To Go si prizadeva za tri glavne cilje: 

1. Plačilo dodatne premije (to je premija za izboljšanje dohodka) za 

večji dohodek, ki presega osnovno premijo Fairtrade za projekte 

skupnosti in minimalno zajamčeno ceno Fairtrade. Dodatna 

premija je namenjena odpravljanju dohodkovnih vrzeli na dolgi 

rok. 

2. Opolnomočenje proizvajalcev: Z usposabljanjem malim kmetom 

pomagamo pri izvajanju bolj trajnostnih kmetijskih praks in 

ustvarjanju dodatnega prihodka iz drugih virov, poleg njihovega 

glavnega poklica. 

3. Spodbujanje enakosti spolov: Pravična trgovina mora biti 

pravična tudi za ženske. Zato smo skupaj z organizacijo 

Fairtrade oblikovali pristop za vključevanje načela enakosti 

spolov in projektne komponente za koncept Way To Go, ki so 

posebej prilagojene ženskam. 

Lidl je bil z blagovno znamko Way To Go prvi diskontni trgovec, ki je 

uvedel čokolado lastne blagovne znamke po načelih pravične trgovine. 

S podporo organizacije Fairtrade svojim strankam ponujamo izdelke 

pravične trgovine, ki jim lahko v celoti določimo izvor in s katerimi 

imajo proizvajalci koristi na več ravneh. 

 

 

 

                         

 

Čokolada Way To Go: zagotavljanje dodatnih prihodkov za pridelovalce kakava 
v Gani 
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Cilji projekta čokolade Way To Go 
   
 

 

Podpora pridelovalcem kakava     Lidl je prvi diskontni trgovec, ki si prizadeva za zmanjševanje vrzeli v dohodkih na raven, ki 

zadošča za življenje.  

Premije, ki jih prejemajo pridelovalci kakava, so namenjene financiranju usposabljanja o 

gojenju kakava na dolgi rok (kar omogoča večji dohodek in bolj trajnostno pridelavo) in o 

alternativnih kmetijskih tehnologijah. Kmetje v okviru pravične trgovine prejemajo 

dogovorjeno minimalno ceno za kakav, poleg tega pa še premijo Fairtrade za skupinske 

projekte. 

Leta 2022 so projekt dopolnili s podpornimi ukrepi in finančno premijo, ki se izplača 

neposredno sodelujočim proizvajalcem v zadrugi. 

 

Varovanje narave in biotske raznovrstnosti     Usposabljanje pridelovalcev kakava: 

• za varovanje okolja s spodbujanjem trajnostnega kmetijstva, 

• za spodbujanje biotske raznovrstnosti z bolj trajnostnimi metodami, kot je na primer 

razvoj agrogozdarstva. 

 

Transparentnost    •  • Sledljivost kakava vse od čokoladne tablice do surovine.  

• Sledljiva premija za financiranje izobraževanj in drugih ukrepov. 

 

Ponudba trajnostnih alternativ    •  • Ponudba visokokakovostne čokolade, pri kateri ima vsak nakup potrošnika 

neposreden vpliv na pridelovalce kakava. 

• Obveščanje in ozaveščanje potrošnikov o trajnostnih alternativah uživanja kakava. 
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Leta 2019 je Skupina Lidl dala pobudo za 

projekt Way To Go, ki ga izvaja skupaj z 

organizacijo Fairtrade Nemčija, nevladno 

organizacijo Rikolto in Kuapa Kokoo, 

največjim združenjem malih kmetov v 

Gani. Kakav, uporabljen v tej čokoladi, 

100-odstotno izvira od pridelovalcev iz 

združenja Kuapa Kokoo in mu je mogoče 

slediti vse do izvora. Za kmete to pomeni 

zanesljiv vir dohodka, saj prejemajo 

zagotovljeno minimalno ceno in premijo 

Fairtrade. Skupina Lidl v okviru projekta 

plačuje še dodatno premijo, ki se trenutno steka v dva podporna 

projekta. Podporna projekta sta namenjena izključno ženskam in sta 

med kmetovalkami dobro sprejeta. Do zdaj je bilo med vključenimi v 

projekt Way to Go približno 40 odstotkov žensk.  

Spodbujanje pridobivanja dodatnih virov dohodka 

Prvi podprojekt spodbuja usposabljanje za bolj trajnostno pridelavo 

kakava, drugi pa usposabljanje za pridelavo riža, pridobivanje medu, 

izdelavo džema ali mila, kar služi kot dodaten vir dohodka. Da bi bili 

nasadi kakava karseda produktivni, so na voljo tudi storitve obrezovanja 

in škropljenja. Na račun dodatnih storitev se ustvarjajo nova delovna 

mesta, ki so namenjena predvsem mladim iz lokalnih skupnosti. Na 

voljo imajo različna usposabljanja kot tudi opremo. Kmetom, ki 

pridelujejo kakav, omogočajo tudi podporo pri financiranju. Kupci lahko 

več o projektu preberejo na embalaži čokolade in na spletni strani.  

 

V skladu s tretjim 

stebrom naše 

strategije surovin 

spodbujamo bolj 

trajnostne alternative 

v naši ponudbi 

izdelkov in 

zmanjšujemo nabavo 

ključnih surovin.  
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Leta 2012 je Skupina Lidl v sodelovanju z organizacijo Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in državnim organom za 

razvoj podeželja (ANADER) Slonokoščene obale ustanovila 

kmetijsko šolo za usposabljanje kmetov s poudarkom na bolj 

trajnostni pridelavi kakava. Program vključuje okolju prijazne 

metode pridelave brez pesticidov, sodobne tehnike za povečanje 

pridelka in izobraževanje o 

socialnih vprašanjih.  

Kmetje so usposobljeni na način, da lahko tudi sami vodijo 

usposabljanja in tako stalno prenašajo svoje znanje. Izvedenih je bilo že 

več kot osem tisoč usposabljanj. V njih je sodelovalo več kot 18 tisoč 

pridelovalcev kakava in se učilo na plantažah šole ter na tej podlagi 

znatno povečalo svoj pridelek. Velik 

uspeh je, da se šola od leta 2019 

samostojno financira in da jo bosta 

organizacija ANADER in vlada še naprej 

podpirali.  

 

  

Kmetijska šola za bolj trajnostno pridelavo kakava v Slonokoščeni obali z 

organizacijo PROCACAO 

V skladu s četrtim 

stebrom naše 

strategije na temo 

surovin spodbujamo 

spremembe in 

sodelujemo pri 

različnih 

večdeležniških 

pobudah in projektih. 
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Forum trajnostnega kakava (Forum Nachhaltiger Kakao) cilja na 

dolgoročno izboljševanje življenjskih razmer pridelovalcev kakava. 

Skupina Lidl je v njem dejavna že od začetka in je bila septembra 

2020 izvoljena tudi v upravni odbor. Kot člani smo se zavezali, da 

bomo v svoji dobavni verigi kakava skrbeli za izpolnjevanje 

dolžnosti spoštovanja človekovih pravic.  

 

S projektom Pro-Planteurs prispevamo 

k bolj trajnostni pridelavi kakava. 

Projekt se izvaja v sodelovanju z 

nemško vlado in vlado Slonokoščene 

obale, njegov cilj pa je do maja 2025 

zajeti 30 tisoč družinskih kmetij, ki 

proizvajajo kakav, in njihovih zadrug. 

Poseben poudarek je na ženskah. S 

pomočjo projekta pridelovalci in 

pridelovalke dobijo priložnost za 

gojenje dodatnih poljščin ter si tako 

zagotovijo dodaten dohodek. 

S ciljem, da izboljšajo življenjske razmere pridelovalcev in pridelovalk 

kakava in njihovih družin, podprejo bolj trajnostno proizvodnjo kakava 

ter širijo mrežo na prodajnem trgu, so se Forumu trajnostnega kakava 

priključile nemška zvezna vlada, nemška slaščičarska in prehrambna 

industrija ter civilna družba. 

V tesnem sodelovanju z vladami držav proizvajalk kakava si članice med 

drugim prizadevajo za naslednje cilje: 

• izboljšanje življenjskega standarda pridelovalcev kakava in njihovih 

družin, 

• zagotavljanje minimalnega dohodka, 

• ohranjanje in varovanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti v 

državah, kjer se prideluje kakav, 

• povečanje pridelave in trženja trajnostno pridelanega kakava. 

 

  

Forum trajnostnega kakava (Forum Nachhaltiger Kakao): Izboljševanje 
delovnih pogojev v poljedelstvu 

V skladu s četrtim 

stebrom naše 

strategije na temo 

surovin spodbujamo 

spremembe in 

sodelujemo pri 

različnih 

večdeležniških 

pobudah in projektih. 
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Glosar 

 



 

Nabavna politika Kakav • 02.09.2022  19 
 

Oznaka EU za ekološko 

pridelavo 

 Oznaka EU za ekološko pridelavo je bila uvedena 1. julija 2012. 

Obvezna je za predpakirana ekološka živila, ki se v EU proizvajajo in 

prodajajo kot ekološki proizvodi. Prvi pogoj za uporabo oznake je, da 

se v proizvodnji izdelkov vsaj en korak predelave izvaja v Evropski 

uniji in da je v skladu z zakonodajo EU o ekološkem kmetovanju. 

Nepakirano ekološko blago ali ekološka živila, uvožena iz držav, ki niso 

članice EU, se lahko prostovoljno označijo z ekološkim logotipom. 

Merila za ekološko pridelavo so na primer, da živila ne smejo 

vsebovati gensko spremenjenih organizmov (GSO) in da se pri 

proizvodnji ne uporabljajo sintetični pesticidi. Poleg tega morajo 

proizvodi izpolnjevati zahteve glede uporabe gnojil in semen, 

onesnaževanja tal z živalskimi iztrebki in dobrega počutja živali.8 

Minimalni zagotovljeni 

dohodek 

 Minimalni zagotovljeni dohodek je plača, ki pokriva življenjske stroške 

delavcev in njihovih vzdrževanih družinskih članov ter zagotavlja 

ustrezne prihranke za nujne primere. Minimalna plača, če obstaja, je 

praviloma nižja od plače, ki omogoča dostojno življenje.9 

Fairtrade   Fairtrade se zavzema za boljše delovne in življenjske pogoje malih 

kmetovalcev ter delavcev v južnih državah po vsem svetu. Dogovarja 

se za stabilne najnižje cene, vključno s premijo Fairtrade za projekte 

skupnosti, urejene delovne pogoje in promocijo bolj trajnostne 

pridelave. Organizacije za razvojno pomoč iz različnih držav so se leta 

1997 združile pod krovno organizacijo FLO (današnji Fairtrade 

International) in poenotile posamezne standarde. Tako je bil leta 2002 

predstavljen znak Fairtrade. Fairtrade deluje na podlagi splošnih 

standardov (za manjše organizacije, plantaže ali pogodbeno 

pridelavo), specifičnih standardov za posamezne vrste izdelkov ter 

standarda za trgovce (Trader Standard), ki določa pravila za trgovce in 

proizvajalce (na primer pravila za način plačila ali mešane izdelke).10 

 

8 European Commission: The organic logo, brez navedbe letnice. 
9 Fairtrade International: Decent livelihoods, brez navedbe letnice. 

 
10 Fairtrade International: What is Fairtrade?, brez navedbe letnice. 

Forum trajnostnega 

kakava (Forum 

Nachhaltiger Kakao) 

 Nemška vlada, ki jo zastopata zvezno ministrstvo za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj (BMZ) ter zvezno ministrstvo za prehrano in 

kmetijstvo (BMEL), nemška slaščičarska industrija, nemška živilska 

trgovina in civilna družba so združili moči v Forumu Nachhaltiger 

Kakao e.V. (Forum trajnostni kakav). Skupaj si prizadevajo za 

izboljšanje življenjskih razmer pridelovalcev kakava in njihovih družin 

ter povečanje pridelave in trženja kakava, ki je certificiran v skladu s 

trajnostnimi standardi. V ta namen člani foruma tesno sodelujejo z 

vladami v državah proizvajalkah kakava.11 

Pobuda z več 

zainteresiranimi 

stranmi 

 Pobude več zainteresiranih strani so prostovoljna združenja javnih, 

civilnodružbenih in zasebnih akterjev. Pobude z več zainteresiranimi 

stranmi se osredotočajo na reševanje kompleksnih družbenih 

problemov s sodelovanjem.12 

PROCACAO  Projekt PROCACAO je leta 2012 začela izvajati Skupina Lidl skupaj z 

Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (GIZ) in vladno agencijo 

za razvoj podeželja (ANADER) v Slonokoščeni obali. Skupno 18 tisoč 

pridelovalcev kakava je bilo vključenih v usposabljanja v okviru 

programa PROCACAO z izmerljivim uspehom. Posledično se je 

zmanjšala uporaba pesticidov, izboljšalo se je ohranjanje tal in že v 

prvih nekaj letih je bilo na istih obdelovalnih površinah pridelanih 

občutno več pridelkov. Do leta 2019 je šola dosegla tak uspeh, da se 

lahko financira sama in deluje neodvisno od vlade in agencije 

ANADER. To pomeni, da se bodo pridelovalci kakava po zaslugi 

projekta PROCACAO lahko usposabljali tudi v prihodnje.13 

11 German Initiative on Sustainable Cocoa: About Us, German Initiative on Sustainable Cocoa, brez 

navedbe letnice.  
12 Gabler Wirtschaftslexikon: Multi-Stakeholder-Initiative, brez navedbe letnice.  
13 Lidl: Verantwortungsvoller Kakaoeinkauf, brez navedbe letnice. 

Glosar 
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Rainforest Alliance   Rainforest Alliance je mednarodna neprofitna organizacija, ki si 

prizadeva za boljšo prihodnost za družbo in naravo. Podeljuje znak z 

zeleno žabo na podlagi standarda Rainforest Alliance. Standard 

temelji na merilih človekovih pravic, kot sta možnost izobrazbe in 

prepoved otroškega dela, ter ekoloških zahtevah, kot je zaščita vodnih 

površin in biotske raznovrstnosti. Leta 2018 se je zveza Rainforest 

Alliance pridružila programu certificiranja UTZ.14 

 

14 Rainforest Alliance: Who whe are, brez navedbe letnice.  
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Viri in povezave 
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European Commission 
The organic logo, brez navedbe letnice 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en  
(različica: 2. 3. 2022) 

Fairtrade International 
Decent livelihoods, brez navedbe letnice  

https://www.fairtrade.net/issue/decent-livelihoods (različica: 2. 3. 2022) 

Fairtrade International  
Fairtrade Products – Fairtrade-Cocoa, brez navedbe letnice 

https://www.fairtrade.net/product/cocoa (različica: 1. 3. 2022) 

Fairtrade Deutschland e.V.: Geschlechtergerechtigkeit im Fokus, brez 
navedbe letnice 

https://www.fairtrade-

deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_hintergrundpapier_frauenrechte_gender.pdf  

(različica: 1. 3. 2022) 

Fairtrade International 
What is Fairtrade?, brez navedbe letnice 
https://www.fairtrade.net/about/what-is-fairtrade (različica: 1. 3. 2022) 

Gabler Wirtschaftslexikon 
Multi-Stakeholder-Initiative, brez navedbe letnice  

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/multi-stakeholder-initiative-53810 (različica: 2. 3. 
2022) 

German Initiative on Sustainable Cocoa: About Us, German Initiative on 
Sustainable Cocoa, brez navedbe letnice 

https://www.kakaoforum.de/en/about-us/german-initiative-on-sustainable-
cocoa/#:~:text=Jointly%2C%20the%20multi%2Dstakeholder%20initiative,governments%20of%20c
ocoa%20producing%20countries (različica: 1. 3. 2022) 

German Initiative on Sustainable Cocoa: Challenges in the Cocoa Sector, brez 
navedbe letnice 

https://www.kakaoforum.de/en/our-work/challenges-in-the-cocoa-sector/ (različica: 1. 3. 2022) 

Lidl 
Verantwortungsvoller Kakaoeinkauf 

https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/procacao (različica: 2. 3. 2022) 

Rainforest Alliance 
Who we are, brez navedbe letnice  

https://www.rainforest-alliance.org/about/ (različica: 2. 3. 2022) 

Statistisches Bundesamt Erntemenge der führenden Anbauländer von 
Kakaobohnen bis 2019/20 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28398/umfrage/produktionsmenge-von-

kakaobohnen-nach-ernte-land/ (različica: 1. 3. 2022) 

US Department of State:  
2020 Trafficking in Persons Report, 2020 

https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/ (različica: 1. 3. 2022) 

Voice Network 
Cocoa Barometer, 2020 

https://voicenetwork.cc/cocoa-barometer/ (različica: 2. 3. 2022) 

 

Viri  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://www.fairtrade.net/issue/decent-livelihoods
https://www.fairtrade.net/product/cocoa
https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_hintergrundpapier_frauenrechte_gender.pdf
https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_hintergrundpapier_frauenrechte_gender.pdf
https://www.fairtrade.net/about/what-is-fairtrade
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/multi-stakeholder-initiative-53810
https://www.kakaoforum.de/en/about-us/german-initiative-on-sustainable-cocoa/#:~:text=Jointly%2C%20the%20multi%2Dstakeholder%20initiative,governments%20of%20cocoa%20producing%20countries
https://www.kakaoforum.de/en/about-us/german-initiative-on-sustainable-cocoa/#:~:text=Jointly%2C%20the%20multi%2Dstakeholder%20initiative,governments%20of%20cocoa%20producing%20countries
https://www.kakaoforum.de/en/about-us/german-initiative-on-sustainable-cocoa/#:~:text=Jointly%2C%20the%20multi%2Dstakeholder%20initiative,governments%20of%20cocoa%20producing%20countries
https://www.kakaoforum.de/en/our-work/challenges-in-the-cocoa-sector/
https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/procacao
https://www.rainforest-alliance.org/about/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28398/umfrage/produktionsmenge-von-kakaobohnen-nach-ernte-land/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28398/umfrage/produktionsmenge-von-kakaobohnen-nach-ernte-land/
https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/
https://voicenetwork.cc/cocoa-barometer/
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Naslovnica 
PixieMe, stock.adobe.com 

Stran 2 
Pierre-Yves Babelon, stock.adobe.com 

Stran 4 
Carlos, stock.adobe.com 

Stran 6 
kaiskynet, stock.adobe.com 

Stran 9 
tong2530, stock.adobe.com 

Stran 13 
Lidl Stiftung & Co. KG 

Stran 14 
Wil.Amaya, stock.adobe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri fotografij 



 Napaka! Če želite uporabiti Überschrift 1 za besedilo, za katerega želite, da se pojavi tukaj, 
uporabite zavihek »Osnovno«. 
 

Nabavna politika Kakav • 02.09.2022  24 
 

 

 

Kontakt  Več informacij o korakih do 

družbene odgovornosti 

Lidl Slovenija d.o.o. k.d. 

Pod lipami 1 

1218 Komenda 

 

boljsisvet@lidl.si 

 www.lidl.si 

www.boljsi-svet.si 

 

 Opomba o spolno nevtralnem jeziku 

V tej publikaciji se zaradi berljivosti uporablja moške slovnične 

oblike, pri čemer se nevtralno in enakopravno nanaša na osebe 

različnih spolov.  

 

Obvestilo o avtorskih pravicah 

Vsebina tega dokumenta (vključno z besedili, grafikami, 

fotografijami, logotipi itd.) in sam dokument sta zaščitena z 

avtorskimi pravicami. Tega dokumenta in/ali njegove vsebine ni 

dovoljeno posredovati, spreminjati, objavljati, prevajati ali 

razmnoževati brez pisnega dovoljenja Skupine Lidl. 

 

© Lidl Slovenija d.o.o. k.d. 


