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Kodeks ravnanja podjetja Jula AB 

Vizija podjetja Jula AB je poenostaviti življenje vsem ljudem, ki se ravnajo po načelu »naredi sam«, in 
poklicnim delavcem po vsem svetu. Svojo vizijo uresničujemo s ponudbami izdelkov za delo na domu 
po dostopnih cenah.  
 
Zavedamo se, da naše poslovanje vpliva na življenja ljudi in na okolje, in sicer tako na lokalni kot na 
globalni ravni. Pri izpolnjevanju svoje vizije se zavedamo, da naša odgovornost ni omejena le na naše 
izdelke. Trdno verjamemo v tesno sodelovanje z dobavitelji, kar vključuje jasno okoljsko in družbeno 
odgovornost v celotni dobavni verigi. To je predpogoj za kakovostno in trajnostno uporabo virov ter 
nizke cene.  

 
Zavedanje, zaupanje in nenehen razvoj so temelji neprekinjene rasti našega podjetja in naših 
dobaviteljev, ki z nami delijo naše vrednote in ambicije.  
 
Namen kodeksa ravnanja podjetja Jula je določanje splošnih načel in standardov ter zahtev, ki jih 
imamo v podjetju Jula in zavezujejo tudi naše dobavitelje. Podjetje Jula je sprejelo naslednja načela, ki 
zavezujejo tudi naše dobavitelje: 

- etično in odgovorno ravnanje na vseh področjih našega poslovanja 
- spoštovanje pravic vseh posameznikov 
- spoštovanje okolja 

Kodeks ravnanja podjetja Jula velja za vse dobavitelje, njihove podpogodbenike in poddobavitelje, ki 
so vpleteni v proizvodnjo ali dostavo izdelkov in storitev podjetju Jula. Odgovornost dobaviteljev je, da 
svoje delavce in dobavno verigo obvestijo o kodeksu ravnanja podjetja Jula ter zagotovijo izvajanje in 
skladnost s tem kodeksom. 
 
Kratka različica tega kodeksa ravnanja, str.5, mora biti objavljena na vidnem mestu v jeziku delavcev v 
skupnih prostorih vseh delavnic, ki izdelujejo izdelke neposredno za podjetje Jula. 
 
Te zahteve so v skladu s pobudo Global Compact Združenih narodov (ZN), ki temelji na splošni 
deklaraciji človekovih pravic ZN (1948), Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih 
in pravicah pri delu (1998), deklaraciji o zaščiti okolja in razvoju iz Ria (1992) ter protikorupcijske 
konvencije ZN (2000). 
 

PRAVNE ZAHTEVE 

Poleg tega, da morajo izpolnjevati zahteve tega kodeksa, morajo dobavitelji delovati tudi v skladu z 
vsemi državnimi zakoni in predpisi kot tudi drugimi veljavnimi standardi (npr. prakse o kakovostni 
proizvodnji, drugi kodeksi ravnanja) ter katerimi koli drugimi veljavnimi zakonskimi zahtevami, kar koli 
je bolj strogo.  

 

ČLOVEKOVE PRAVICE IN DELO 

1. Pošteno obravnavanje 

Dobavitelji morajo vsakega delavca obravnavati dostojanstveno in s spoštovanjem ter ne smejo 
uporabljati kazni podjetja, groženj, nasilja ali drugih oblik fizičnega, spolnega, psihičnega ali 
verbalnega nadlegovanja. 

2. Delovne ure in plače 

Največje število dovoljenih delovnih ur v tednu določa nacionalna zakonodaja, vendar ne sme redno 
presegati 48 ur, največje dovoljeno število nadur v tednu pa ne sme presegati 12 ur. Delo izven 
delovnega časa (nadure) mora biti vedno prostovoljno. Delavci so v vsakem 7-dnevnem obdobju 
upravičeni do vsaj enega prostega dne.  

Vsi delavci so upravičeni do pogodbe o delu v pisni obliki.  

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Delavci morajo prejemati vsaj z zakonom določeno minimalno plačo in imeti plačane vse opravljene 
nadure v skladu z zakonskimi zahtevami. Delo s plačilom po učinku ne sme biti izvzeto iz pravice do 
nadomestila za nadurno delo. 
 

Plače morajo biti vsem delavcem izplačane redno in pravočasno. Plače se morajo izplačevati vsaj 
mesečno. Dobavitelj ne sme odreči plače nobenemu delavcu. 

Dobavitelj mora beležiti natančno in popolno evidenco prisotnosti ter plačilne liste, kjer so zabeležene 
delovne ure in izplačila plač za vsakega zaposlenega, vključno z delom po učinku in začasnimi 
delavci.  

3. Otroško delo in mladoletni delavci 

Dobavitelji za delo ne smejo zaposlovati otrok. Nobena oseba, mlajša od 15 let (ali 14, kjer to določa 
lokalna zakonodaja), oziroma mlajša od z zakonom določene starosti, če je ta starost višja od 15 let, 
ne sme biti zaposlena. 

Dobavitelji morajo z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da na mestu lastne proizvodnje ali pri poddobaviteljih 
ne prihaja do otroškega dela. Dobavitelji morajo za vsakega delavca voditi uradno dokumentacijo, ki 
dokazuje datum rojstva delavca.  

Dobavitelji, ki zaposlujejo mlade delavce, starejše od veljavne minimalne starosti za zaposlitev, a so 
mlajši od 18 let, morajo upoštevati vse zakone in predpise, ki veljajo za takšne osebe. Mladi delavci ne 
smejo opravljati dela, ki je lahko nevarno ali ki bi motilo otrokovo izobraževanje, oziroma je škodljivo 
za otrokovo zdravje ali njegov fizični, mentalni, duševni, moralni ali socialni razvoj. 

4. Prisilno delo 

Sprejemljiva ni nobena oblika prisilnega ali suženjskega dela, niti zaporniško ali ilegalno delo. To 
vključuje vse oblike prisilnih pogodb. Nobena oseba ne sme biti za nobeno časovno obdobje prisilno 
zadržana na delu proti svoji volji. Dobavitelj mora delavcem dovoliti, da zapustijo območje tovarne , ko 
se njihova delovna izmena konča, in ne sme pridržati osebnih izkaznic ali zahtevati varščine. 

5. Svoboda združevanja in pravica do kolektivnega pogajanja  

Dobavitelj ne sme kršiti pravic delavcev do ustanavljanja in pridruževanja sindikatom ali drugim 
združenjem po njihovi lastni izbiri, in pravic do kolektivnega pogajanja. 

Dobavitelj prepoveduje diskriminacijo, kazni, grožnje ali nadlegovanje predstavnikov delavcev ali 
delavcev, ki sodelujejo v zakonitih in miroljubnih dejavnostih sindikatov. 

Če na območju delovanja sindikati niso dovoljeni ali če so dovoljene le organizacije, ki jih pooblašča 
država, mora dobavitelj omogočiti in ne sme preprečiti alternativnih možnosti, ki delavcem omogočajo 
neodvisno združevanje za namen obravnavanja tem, povezanih z delom, in foruma, na katerem se 
upravi predstavijo pomisleki v zvezi z delom. 

6. Nediskriminacija 

Dobavitelj med postopkom zaposlovanja in samim delom ne sme diskriminirati ali podpirati 
diskriminacije na podlagi rase, spola, starosti, političnega prepričanja, vere, etničnega in državnega 
izvora, verovanj, zakonskega ali materinskega statusa, zdravstvenega stanja, spolne usmerjenosti, 
bolezni ali invalidnosti, članstva v delavskih organizacijah vključno s sindikati ali kakršnih koli drugih 
osebnih značilnosti. Zaposlovanje, plače, ugodnosti, izobraževanje, napredovanje, disciplina, 
prekinitev, upokojitev ali druge odločitve v zvezi z delom morajo temeljiti na relevantnih in objektivnih 
merilih. 

ZDRAVJE IN VARNOST  

7. Preventiva in zaščita na delovnem mestu 

Dobavitelji morajo delavcem zagotoviti varen in zdrav delovni prostor, ki je v skladu z veljavnimi zakoni 
in predpisi. Delavci ne smejo biti izpostavljeni škodljivim postopkom, kemikalijam, snovem ali tehnikam 
dela. 
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Kadar se izpostavljenosti ni mogoče izogniti, mora biti vsem delavcem zagotovljena potrebna zaščitna 
oprema. Ustrezna delovna zaščita in varnostna oprema za delavce na škodljivih ali potencialno 
nevarnih delovnih območjih mora biti na voljo, vzdrževana, uporabljena in zagotovljena brezplačno. 
Delovna oprema, vsi stroji in ostala oprema morajo biti varni za uporabo in opremljeni s potrebnimi 
varnostnimi napravami, ki preprečujejo poškodbe. S preventivnim vzdrževanjem delovnega prostora je 
treba delavce zaščititi pred nevarnostmi pri delu in zagotavljati dobre delovne pogoje.  

Dobavitelj mora vsem delavcem brezplačno zagotoviti čisto pitno vodo ter zadostno število čistih 
stranišč z umivalniki za moške in ženske. 

Za vse nove ali prerazporejene delavce in upravo mora biti zagotovljeno redno in dokumentirano 
zdravstveno in varnostno usposabljanje. Dobavitelji morajo zagotoviti osnovno izobraževanje o 
požarni varnosti in na delovnem mestu zagotoviti opremo za gašenje požarov. Gasilni aparati morajo 
biti ustrezno označeni in popolnoma napolnjeni. Požarni izhodni morajo biti jasno označeni in ne 
smejo biti blokirani.  

Dobavitelji morajo na delovnem mestu zagotoviti tudi enostavno dostopne osnovne materiale za prvo 
pomoč in usposobljeno osebje.  

8. Ravnanje s kemičnimi snovmi 

Dobavitelji morajo z ustreznimi ukrepi zagotoviti varno ravnanje, shranjevanje in odstranjevanje 
kemičnih in nevarnih snovi ter zagotoviti primerno usposabljanje. Posode s kemičnimi snovmi morajo 
biti ustrezno označene in shranjene na varnem mestu. Na delovnem mestu mora biti v lokalnem jeziku 
na voljo seznam vseh kemičnih snovi, uporabljenih pri proizvodnji, skupaj z veljavnim varnostnim 
listom (SDS) 

9. Bivališča  

Bivališča, npr. spalnice, ki jih ponuja dobavitelj, morajo biti varne in čiste, poleg tega pa morajo po 
izgradnji, prostoru, temperaturi, osvetlitvi, prezračevanju, kuhanju, vodi, sanitarnih inštalacijah, 
zasebnosti in cenovni ugodnosti ustrezati osnovnim potrebam delavcev. 

 

ZAŠČITA OKOLJA 

10. Okolje – splošno 

Dobavitelji se morajo pri vseh postopkih in skozi celotno življenjsko dobo izdelkov nenehno truditi za 
okolju čim bolj prijazno delovanje. To pomeni zavest o pomembnosti okoljskih vidikov in učinkov ter 
njihov nadzor, kar vključuje (a ni omejeno na): 
− Zadeve, povezane z izdelkom, t.j. oblika, embalaža, transport, uporaba in recikliranje/odlaganje 
− Uporaba redkih naravnih virov, energije in vode 
− Emisije ali onesnaževanje zraka, vode in prsti 
− Ravnanje z nevarnimi in nenevarnimi odpadki 
− Ravnanje z nevarnimi snovmi 
− Emisije hrupa, smradu in praha  
 
Dobavitelj mora s proaktivnim pristopom in odgovornim upravljanjem zagotavljati in izkazovati 
nenehne izboljšave pri varstvu okolja. 
 
Dobavitelj mora zagotoviti, da so vse kemične in nevarne snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
izdelkov Jula, v skladu z zahtevami podjetja Jula. Dobavitelj mora uporabljati načelo zamenjave in 
nenehno menjati nevarne snovi z manj nevarnimi.  
 
Dobavitelji morajo vedno biti dobro obveščeni o okoljskih zahtevah v skladu z državno zakonodajo, 
predpisi in industrijskimi standardi, ter se teh zahtev tudi držati.  

11. Odpadki 

Kakršne koli odpadke, zlasti nevarne, je treba shranjevati, obravnavati in odlagati v skladu z lokalno 
zakonodajo in na odgovoren način, ki preprečuje onesnaževanje zraka, tal in vode, preprečuje 
tveganje vžiga ter zagotavlja zdravje in varnost delavcev. 



 
 

Jula AB, Box 363 SE-532 24 Skara ŠVEDSKA, Telefonska številka centrale: +46 511-246 00 Kodeks ravnanja 2014 EN 

www.jula.com  Stran 4 od 5 

 

 
12. Odpadna voda 

Dobavitelji morajo s preprečevanjem in zmanjševanjem izpustov odpadne vode preprečiti 
onesnaženje vode.  

Dobavitelj mora na licu mesta ustrezno obdelati odpadno vodo ali jo predati pooblaščeni zunanji 
ustanovi za ravnanje z odpadnimi vodami, s čimer se zmanjša negativen vpliv na vodo v okolju. 

RAVNANJE Z ŽIVALMI 

Dobavitelji morajo z živalmi ravnati v skladu z državnimi predpisi in mednarodno priznanimi metodami. 
Vse živali, ki so v lasti ali pod nadzorom ljudi, morajo biti nastanjene v pogojih, ki ustrezajo fiziološkim 
in vedenjskim potrebam določene živalske vrste.  

Če je žival pri močeh, zdrava in ne trpi, se lahko njeno stanje opiše kot dobro. V zaščito živali je 
vključeno preprečevanje nepotrebnega trpljenja, s čimer se zagotovi kakovostno življenje ali humana 
smrt. 

 

PREPREČEVANJE KORUPCIJE 

Dobavitelji ne smejo sodelovati v nikakršni obliki korupcije, vključno s podkupovanjem, prevaro ali 
izsiljevanjem. Dobavitelji ne smejo ravnati tako, da bi kršili oziroma povzročili, da bi podjetje Jula kršilo 
kakršen koli zakon ali predpis proti podkupovanju. 

 

IZVAJANJE IN NADZOR 

 
Dobavitelji morajo ta kodeks ravnanja predložiti vsem delavcem in poddobaviteljem, ki so vpleteni v 
proizvodne postopke izdelkov Jula. Dobavitelji imajo dokumentirane postopke poročanja o težavah in 
pritožbah v zvezi s kodeksom ravnanja Jula, npr. v zvezi z diskriminacijo, nadlegovanjem ali zlorabo. 
Ti postopki pritožb so delavcem dobro znani. 

Vsi dobavitelji morajo na zahtevo podjetja Jula obvestiti podjetje Jula o naslovu tovarne, kjer se 
proizvajajo izdelki vsakega naročila. 

Dobavitelji morajo dovoliti podjetju Jula in njegovim predstavnikom izvajanje inšpekcijskih pregledov. 
Ti se lahko izvajajo napovedano ali nenapovedano, kadar koli na vseh mestih proizvodnje izdelkov 
Jula, vključno s poddobavitelji, da bi se zagotovila skladnost s kodeksom ravnanja Jula. Podjetje Jula 
ali katera koli tretja oseba, ki ga predstavlja, mora imeti prost dostop do vseh relevantnih zapisov, 
dokumentov in območij proizvodnje. 
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Kodeks ravnanja podjetja Jula  

– Kratka različica 

 

Nadlegovanje, zloraba in disciplinski postopki (poštena obravnava) 

Dobavitelji morajo vsakega delavca obravnavati dostojanstveno in s spoštovanjem ter ne smejo uporabljati kazni 
podjetja, groženj, nasilja ali drugih oblik fizičnega, spolnega, psihičnega ali verbalnega nadlegovanja. 

Izplačujejo se minimalne plače 

Delavci morajo prejemati vsaj z zakonom določeno minimalno plačo in imeti plačane vse opravljene nadure v 
skladu z zakonskimi zahtevami. 

Delovnih ur ni preveč 

Največje dovoljeno število delovnih ur ne sme redno presegati 48 ur na teden, največje dovoljeno število nadur na 
teden pa ne sme presegati 12 ur. Delavci so v vsakem 7-dnevnem obdobju upravičeni do vsaj enega prostega 
dne.  

Otroško delo ni dovoljeno 

Zaposlena ne sme biti nobena oseba, mlajša od 15 let 

»Otrok« je definiran kot katera koli oseba, mlajša od 15 let, oziroma mlajša od zakonite starosti za zaposlitev, če 
je ta višja od 15 let. Delavci, mlajši od 18 let, ne smejo opravljati potencialno nevarnih del. 

Zaposlitev je prostovoljna izbira 

Sprejemljiva ni nobena oblika prisilnega ali suženjskega dela. Dobavitelj mora delavcem dovoliti, da zapustijo 
območje tovarne , ko se njihova delovna izmena konča, in ne sme pridržati osebnih izkaznic ali zahtevati 
varščine. 

Svoboda združevanja in pravica do kolektivnega pogajanja 

Dobavitelj mora omogočiti in ne sme preprečiti alternativnih možnosti, ki delavcem omogočajo neodvisno 
združevanje za namen obravnavanja tem, povezanih z delom, in foruma, na katerem se upravi predstavijo 
pomisleki v zvezi z delom. 

Ne izvaja se nikakršna diskriminacija 

Pri zaposlovanju, plačevanju, dostopu do izobraževanja, napredovanju, prekinitvah in upokojitvah ni nikakršne 
diskriminacije na podlagi rase, stanu, državnega izvora, vere, starosti, invalidnosti, spola, zakonskega statusa, 
spolne usmerjenosti, članstva v sindikatih ali političnega prepričanja. 

Delovni pogoji so varni in higienski 

Delavci ne smejo biti izpostavljeni škodljivim postopkom, kemikalijam, snovem ali tehnikam dela. Na škodljivih ali 
potencialno nevarnih delovnih območjih mora biti delavcem na voljo primerna delovna zaščita in varnostna 
oprema. 

 

Polno različico najdete na spletnem mestu www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIK S PODJETJEM JULA 

Če dobavitelji kršijo kateri koli del tega kodeksa ravnanja, želimo 
biti o tem obveščeni.  

O kršitvah nas obvestite na telefonsko številko +86 (0)21 – 5465 
1608 ali izpolnite obrazec na spletnem mestu 
www.julasupplier.com/report-issue. Pišete lahko v svojem jeziku. 
Vse informacije, ki jih prejmemo, bodo strogo zaupne in vaša 
identiteta bo zaščitena. 

TA KODEKS MORA BITI OBJAVLJEN NA VIDNEM MESTU V JEZIKU 

DELAVCEV V SKUPNIH PROSTORIH VSEH DELAVNIC, KI 

IZDELUJEJO IZDELKE NEPOSREDNO ZA PODJETJE JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue
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