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Zavezanost
trajnostni vrednostni verigi

Skupina Rexel in njenih 26.000 zaposlenih se vsak dan zavzema 
za združevanje uspešnosti, skladnosti in družbene odgovornosti. 
Kot podpisnik globalnega dogovora Združenih narodov se Rexel 
zavezuje, da bo v svoji celotni vrednostni verigi spodbujal dobre 
delovne pogoje, spoštovanje okolja in etiko. 

Nakupi Rexela imajo pomembno vlogo v strategiji trajnostnega 
razvoja Skupine ter pozitivno prispevajo h gospodarski, socialni, 
okoljski in družbeni uspešnosti njenih partnerjev. Rexel ima kot glavni 
distributer cilj zagotoviti, da oprema in rešitve, ki jih ponuja svojim 
strankam, ustrezajo visokim standardom trajnostnega razvoja, ki jih 
spodbuja Skupina.

Listina o trajnostnem ravnanju dobaviteljev opredeljuje 
pričakovanja, ki jih ima Rexel do svojih dobaviteljev, ponudnikov 
storitev, izvajalcev in podizvajalcev. Rexel in njegovi zaposleni 
so zavezani tem načelom. Listina je torej temelj trajnih poslovnih 
odnosov in jo je treba vedno upoštevati v prodajnih pogodbah.

Ta pristop ustvarja vrednost za vse in zahteva stalno zavezanost 
zaposlenih v Skupini in njenih poslovnih partnerjev. Okrepil bo 
odnose na osnovi zaupanja med Rexelom in njegovimi partnerji, 
zlasti dobavitelji in kupci.

Guillaume Dubrule in José Prétot 
Oddelek za nabavo in odnose z dobavitelji Skupine
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Postavitev
trajnostnih odnosov z 
našimi dobavitelji

Rexel si z vsemi partnerji deli pomembno 
odgovornost za trajnostni razvoj 
elektroenergetskega sektorja. Skupina od 
svojih dobaviteljev, ponudnikov storitev, 
izvajalcev in podizvajalcev (»dobavitelji«) 
zahteva, naj spoštujejo načela Listine o 
trajnostnem ravnanju dobaviteljev. Listina 
uveljavlja zaveze, ki jih Rexel pričakuje 
od svojih dobaviteljev z vidika etike, 
spoštovanja človekovih pravic, varstva 
pravic zaposlenih, spoštovanja okolja in 
skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi.
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(1) Glejte poglavje »Zaveze Rexela«.

Z upoštevanjem te listine se dobavitelj zavezuje, da bodo on 
in njegovi dobavitelji v skladu s pogodbenimi obveznostmi 
spoštovali in uveljavljali vsa načela, opredeljena v tej listini, ter 
da bo ravnal skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi.

V primeru nespoštovanja določb listine se lahko poslovni odnos 
z dobaviteljem preuči in se sprejmejo korektivni ukrepi ob 
upoštevanju določb ustreznih pogodb.

Rexel se zavezuje, da bo spoštoval in uveljavljal vsa ta načela, 
da bo zagotovil, da jih bodo spoštovali in uveljavljali njegovi 
dobavitelji, podizvajalci in ponudniki storitev, ter da bo ravnal 
skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi(1). 

Skupina je trajnostni razvoj opredelila kot ključno gonilno 
silo svoje rasti in ta načela vsak dan uveljavlja kot osrednji 
del poslovnih dejavnosti. Ta prizadevanja priznavajo številne 
neodvisne organizacije.

Skupina Rexel je zavezana k formaliziranemu pristopu k 
napredku, zlasti s svojim Etičnim kodeksom in Okoljsko 
listino, in kadar je le mogoče, želi podpirati svoje dobavitelje v 
postopku stalnega boljšanja njihovega trajnostnega razvoja. 

V skladu s tem se je Rexel leta 2013 odločil, da bo ocenil 
uspešnost trajnostnega razvoja dobaviteljev s pomočjo 
platforme EcoVadis in ciljnimi revizijami. Konec leta 2020 je 
bilo ocenjenih več kot 170 dobaviteljev, kar predstavlja 60 % 
neposrednih nakupov Skupine.
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Človekove 
pravice
1. Otroško delo
Dobavitelj se zavezuje, da v skladu s 
Konvencijo o otrokovih pravicah (32. člen) 
ne bo zaposloval oseb, ki niso dosegle 
zakonsko določene starostne meje, pri kateri 
je dovoljeno zaposlovanje v državi, kjer se delo 
opravlja. Ta starost mora biti v skladu z načeli 
Mednarodne organizacije dela (ILO).

2. Prisilno delo
Dobavitelj se zavezuje, da ne bo uporabljal 
prisilnega ali obveznega dela, kot je 
opredeljeno v konvencijah Mednarodne 
organizacije dela, tj. vsako delo ali storitev, ki 

zahteva od posameznika opravljanje dela, za 
katero se ni prostovoljno odločil, pod pretnjo 
kakršne koli kazni.

Dobavitelj mora spoštovati lokalno zakonodajo 
glede boja proti sodobnemu suženjstvu.

3. Diskriminacija
Dobavitelj se zavezuje, da ne bo razlikoval, 
izključeval ali dajal prednosti glede na barvo, 
spol, vero, politično mnenje, narodnost ali 
družbeno poreklo, kar bi izničilo ali spremenilo 
enake možnosti ali enakovredno obravnavo pri 
zaposlovanju ali v poklicu.

Dobavitelj mora upoštevati lokalno zakonodajo 
glede zaposlovanja invalidov in boja proti 
vsem oblikam diskriminacije.
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Delovni pogoji
1. Zdravje in varnost pri delu
Dobavitelj se zavezuje, da bo varoval 
zdravje, varnost in dobro počutje svojih 
zaposlenih, ponudnikov storitev, podizvajalcev, 
obiskovalcev in vseh oseb, na katere bi lahko 
vplivale njegove dejavnosti. V ta namen se 
redno ugotavljajo in ocenjujejo tveganja za 
zdravje in varnost. Zastavljeni so preventivni in 
zaščitni ukrepi.

2. Nadlegovanje
Dobavitelj se zavezuje, da svojih zaposlenih 
ne bo izpostavljal fizičnim sankcijam, 
nadlegovanju ali fizični, spolni, psihološki ali 
verbalni zlorabi.

3.	Delovni	čas	in	plača
Dobavitelj mora spoštovati lokalno zakonodajo 
o delovnem času, vključno z nadurami. Če 
ni nacionalne zakonodaje, se uporabljajo 
standardi ILO.

Dobavitelj mora spoštovati lokalno zakonodajo 
o minimalnih plačah, dodatkih in plačilu 
nadur. Zavezuje se, da bo zaposlenim redno 
izplačeval plače in jih jasno obveščal o pogojih 
nadomestila.

4. Socialni dialog
Dobavitelj spoštuje pravice delavcev do 
svobode združevanja in kolektivnih pogajanj. 
Delavci se lahko prosto pridružijo kateremu 
koli združenju po svoji izbiri.

Okolje

1. Ravnanje z okoljem
Dobavitelj se zavezuje, da bo izvajal ustrezen 
sistem ravnanja z okoljem za prepoznavanje, 
ocenjevanje, preprečevanje in zmanjševanje 
negativnih vplivov svojih dejavnosti in izdelkov 
na okolje. Dobavitelj nadzira porabo energije, 
vode in surovin z namenom optimalne 
trajnostne rabe virov pri svojih dejavnostih.

Dobavitelj se zavezuje, da bo spoštoval vse 
veljavne zakone in predpise v zvezi z varstvom 
okolja.

2. Podnebne spremembe
Da bi zmanjšal svoj vpliv na podnebne 
spremembe, dobavitelj vsako leto oceni in 
objavi svoje emisije toplogrednih plinov v 
obsegu 1 in 2 ter glavne kategorije emisij v 
obsegu 3 v skladu z ISO 14069.

Rexel spodbuja dobavitelja, naj sprejme 
količinsko opredeljene cilje zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v skladu s Pariškim 
sporazumom, zlasti s pridružitvijo pobudi 
Science Based Targets.
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Etika  
in skladnost
1. Korupcija
Dobavitelj posluje pošteno in nepristransko, 
v skladu z veljavnimi protikorupcijskimi 
zakoni in predpisi ter pri poslovanju zavrača 
kakršno koli obliko korupcije. Zlasti pri 
pogajanjih in izvajanju pogodb ne sme priti 
do ravnanj ali dejanj, ki bi se lahko štela za 
korupcijo, trgovanje z vplivom ali podobna in 
enakovredna kazniva dejanja, tako v smislu 
francoskega kazenskega prava kot v smislu 
različnih veljavnih zakonov.

Dobavitelj lahko vse opredelitve prebere v 
Kodeksu ravnanja Rexel proti korupciji. 
https://ethique.rexel.com/sl/kodeks-ravnanja-
proti-korupciji/uvod/.

2. Darila in potovanja  
Dobavitelj ne sme neposredno ali posredno 
ponujati, zahtevati ali sprejemati kakršnih koli 
daril, povabil ali kakršnih koli drugih ugodnosti, 
ki bi lahko vplivali na poslovni odnos ali bi se 
lahko razumelo, da vplivajo.

Darila in vabila, ki so lahko sprejemljiva, morajo 
imeti simbolično vrednost in ne smejo vplivati 
na presojo osebe, ki jih prejme.

3.	Navzkrižje	interesov
Izogibati se je treba situacijam, ki bi lahko 
predstavljale dejansko ali navidezno nasprotje 
med osebnim interesom zaposlenega ali 
njegovih bližnjih sorodnikov in interesi 
Skupine. Že sam vtis navzkrižja interesov je 
škodljiv. 

Dobavitelj se zavezuje, da bo obvestil Rexel 
o vseh situacijah, v katerih bi lahko prišlo 
do dejanskega ali potencialnega navzkrižja 
interesov zaposlenih v Skupini ali njihovih 
bližnjih sorodnikov, da se bodo okoliščine 
ustrezno analizirale za vsak primer posebej.

Obvestiti je treba kontaktno osebo v Rexelu in 
vsaj eno od teh oseb: vodjo kontaktne osebe 
v Rexelu, predstavnika za etiko, direktorja za 
pravne zadeve ali pooblaščenca za etiko in 
skladnost.

https://ethique.rexel.com/sl/kodeks-ravnanja-proti-korupciji/uvod/
https://ethique.rexel.com/sl/kodeks-ravnanja-proti-korupciji/uvod/
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4. Konkurenca in 
protimonopolna zakonodaja

Dobavitelj se zavezuje, da bo svoje dejavnosti 
opravljal v skladu z veljavno zakonodajo in 
predpisi o konkurenci in protimonopolno 
zakonodajo. Dobavitelj se zavezuje, da bo v 
svojem okolju spodbujal in ohranjal zdravo 
in učinkovito konkurenco. Dobavitelj se zlasti 
zavezuje, da ne bo niti zbiral niti posredoval 
nobenih informacij, katerih posredovanje bi 
pomenilo kršitev konkurenčnega prava.

5.	Dolžna	skrbnost
Dobavitelj se zavezuje, da bo izbiral 
dobavitelje, ponudnike storitev, izvajalce 
in podizvajalce, ki na enaki ravni določajo 
zahteve glede spoštovanja etičnih načel, 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin, zdravja 
in varnosti ljudi ter okolja v vseh državah, kjer 
delujejo.

6. Trgovanje z notranjimi 
informacijami

Dobavitelj in njegovi zaposleni se zavezujejo, 
da ne bodo neposredno ali posredno razkrivali 
ali uporabljali nobenih informacij, ki bi lahko 
vplivale na ceno delnic podjetja Rexel SA.  

Dobavitelj in njegovi zaposleni morajo 
spoštovati veljavno zakonodajo o trgovanju 
z notranjimi informacijami. Zaupne 
dokumentacije in informacij, pridobljenih v 
okviru svojih poslovnih odnosov z Rexelom, ne 
smejo uporabljati kot podlage za transakcije 
ali da bi tretjim osebam omogočili trgovanje 
z delnicami podjetja Rexel SA ali povezanimi 
finančnimi instrumenti.

7. Trgovinski nadzor:  
izvoz in uvoz  

Dobavitelj se zavezuje, da bo uporabljal 
poslovne prakse, ki so skladne z zakoni in 
predpisi, ki se uporabljajo za izvoz in uvoz, in 
se obvezuje, da bo zagotovil vse informacije 
v zvezi z dobavljenim blagom in storitvami, 
zlasti za pridobitev izvoznih ali uvoznih 
dovoljenj ali sporazume, kjer je to primerno. 

8. Varstvo informacij in podatkov
Dobavitelj se zavezuje k odgovorni in razumni 
uporabi informacij, ki se obdelujejo, in 
zagotavlja ustrezno ravnanje z občutljivimi 
informacijami, vključno z zaupnimi in 
lastniškimi informacijami ter osebnimi podatki. 
Informacije se smejo uporabljati samo za 
namene, za katere so bile posredovane.

Dobavitelj mora z ustreznimi fizičnimi in 
elektronskimi varnostnimi postopki zaščititi 
vse zaupne in lastniške informacije, vključno 
z osebnimi podatki, pred nepooblaščenim 
dostopom, uničenjem, zlorabo, spreminjanjem 
in razkritjem. V primeru kibernetskega napada 
dobavitelj nemudoma obvesti Rexel.

Dobavitelj mora spoštovati veljavno 
zakonodajo o varstvu podatkov in zasebnosti.

9. Postopek prijave morebitnih 
nepravilnosti  

Rexel spodbuja dobavitelja, naj vpelje 
jasen postopek, ki njegovim zaposlenim, 
dobaviteljem, ponudnikom storitev, 
izvajalcem, podizvajalcem in kateri koli drugi 
osebi omogoča poizvedovanje ali izražanje 
pomislekov, zlasti v zvezi z etiko, brez vpliva 
na osebo, ki je opozorila na nepravilnost.
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1. Tveganja za zdravje, varnost in 
okolje v zvezi z izdelki

Dobavitelj pri nakupu izdelkov in storitev, 
oblikovanju, proizvodnji in uporabi lastnih 
izdelkov in storitev spoštuje okoljska, 
zdravstvena in varnostna merila, da zmanjša 
vpliv izdelkov in storitev na teh področjih v 
celotnem življenjskem ciklu, hkrati pa ohranja 
in/ali dviga njihovo kakovost.

Dobavitelj se zavezuje, da bo Rexel obvestil 
o prisotnosti nevarnih kemičnih snovi v 
izdelkih, ki se lahko sprostijo v življenjskem 
ciklu izdelkov, in da Rexelu ne bo dobavil 
nobenega izdelka, ki bi lahko vseboval snovi, 
prepovedane z zakoni, ki veljajo v namembni 
državi ali državah izdelka.

Dobavitelj v Evropi zlasti spoštuje Uredbo 
1907/2006/ES, znano kot uredba »REACH«, 
kakor je bila spremenjena leta 2018 z Uredbo 
2018/675/EU, in Direktivo 2017/2102/EU o 
spremembi Direktive 2011/65/EU, znano kot 
direktiva »RoHS«.

2. Konfliktni minerali
Dobavitelj mora spoštovati veljavne zakone 
in predpise v zvezi s »konfliktnimi minerali«, 
vključno s kositrom, volframom, tantalom in 
zlatom. Poleg tega mora dobavitelj uvesti 
sistem upravljanja, ki zagotavlja, da se kositer, 
volfram, tantal in zlato, ki ga vsebujejo izdelki, 
ki jih proizvaja ali dobavlja, ne uporabljajo za 
neposredno ali posredno financiranje ali korist 
oboroženih skupin, ki resno kršijo človekove 
pravice.

Poleg tega dobavitelj v Evropi upošteva zlasti 
Uredbo 2017/821 o konfliktnih mineralih,  
v ZDA pa člen 1502 Dodd-Frankovega zakona.

3.	Boj	proti	načrtovani	
zastarelosti

Dobavitelj se zavezuje, da bo spodbujal prakse 
okoljsko primerne zasnove in se boril proti 
načrtovani zastarelosti. Načrtovana zastarelost 
se nanaša na sklop tehnik, s katerimi želi 
proizvajalec namerno skrajšati življenjsko 
dobo izdelka, da bi povečal njegovo stopnjo 
zamenjave.

Izdelki  
in informacije  
o izdelkih
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Ocena 
dobaviteljev
Dobavitelj se zavezuje, da bo združil moči s 
Skupino Rexel za čim bolj učinkovito uporabo 
Listine o trajnostnem ravnanju dobaviteljev. 
Zlasti se strinja, da bodo Skupina ali neodvisne 
organizacije, pooblaščene za ta namen, ocenile ali 
preučile njegov status z vidika teh načel.

Če dobavitelj zaradi posebnih okoliščin ne more 
upoštevati nekaterih načel listine, mora o tem 
nemudoma obvestiti zadevni subjekt v Skupini, da 
se skupaj dogovorita o korektivnih ukrepih, ki jih je 
treba izvesti.
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Zaveze 
Rexela

Z odgovornim pristopom k 
nabavi se Rexel in njegovi 
zaposleni zavezujejo k temu:

Integriteta 
• Ne bodo zahtevali, sprejemali, ponujali ali 

dajali kakršnih koli daril, povabil ali kakršnih 
koli drugih ugodnosti, ki bi lahko vplivali na 
poslovni odnos z dobavitelji ali bi se lahko 
razumelo, da vplivajo.

• Izogibali se bodo vsakemu dejanskemu ali 
navideznemu navzkrižju interesov.

Strokovnost
• Poštena in lojalna obravnava dobaviteljev.

• Izbira dobaviteljev v skladu z merili, 
ki spodbujajo preglednost, zlasti s 
spodbujanjem konkurenčnih ponudb in 
formalizacijo zavez.

Dobavitelji igrajo ključno vlogo 
pri razvoju in uspehu Rexela.  
V duhu vzajemnosti in skupnega 
izboljševanja praks v vrednostni 
verigi je Rexel zavezan tudi 
svojim dobaviteljem, predvsem 
preko svojih nabavnih enot.

Rexel in njegovi zaposleni so 
zavezani k izpolnjevanju enakih 
obveznosti kot dobavitelji 
v smislu človekovih pravic, 
delovnih pogojev, okolja, etike 
in skladnosti, kot so določene 
zgoraj.  
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Opozorila 
Ali imate vprašanje ali pomislek?
Vsaka oseba, ki je v stiku z Rexelom, 
zlasti z dobavitelji, ponudniki storitev in 
podizvajalci Skupine, ima lahko pomisleke 
ali vprašanja glede nekaterih praks 
in potrebuje pomoč ali nasvet. V tem 
primeru se priporoča, da se z obrazcem na 
povezavi obrnete na predstavnika za etiko 
ali Rexelovega pooblaščenca za skladnost: 
https://www.rexel.com/en/ethic-contact. 

Ali bi nas radi opozorili?
Za zbiranje vseh strokovnih opozoril, zlasti 
tistih, ki se nanašajo na vsebino te listine,  
je Skupina postavila sistem, ki omogoča, 
da se obrnete na Rexelov odbor za etiko. 
Ta sistem, ki je dostopen vsem, zagotavlja 
zaupnost identitete avtorja opozorila kot  
tudi zaupnost identitete oseb, na katere  
se opozorilo nanaša, in informacij, zbranih  
v zvezi s tem. Sistem za opozarjanje je na 
voljo na tem naslovu:   
https://www.rexel.com/en/ethical-alert

Ta listina ne sme biti v nasprotju z 
nobeno sedanjo pogodbeno zavezo 
med dobaviteljem in Rexelom.  
Če v pogodbah ni določeno drugače, 
so dobavitelji v primeru nasprotja 
dolžni spoštovati pogoje pogodb. 
Listina mora biti sistematično 
povezana s prodajnimi pogodbami.

Zasebnost
• Zagotavljanje zaupnosti nejavnih podatkov, 

ki se izmenjujejo v okviru poslovnih 
odnosov, pa tudi pravic intelektualne 
lastnine Rexelovih dobaviteljev.

Konkurenca
• Spoštovanje veljavne zakonodaje, 

uporaba Vodnika o konkurenci in izvajanje 
usposabljanja s področja konkurenčnega 
prava.

• Spoštovanje konkurenčnega prava v 
poslovnih odnosih z dobavitelji, kupci in 
konkurenti.

• Brez razkrivanja poslovno občutljivih 
informacij svojim dobaviteljem in 
konkurentom.

Okolje
• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 

35 % pri operacijah Rexel (obseg 1 in 2) do 
leta 2030 v primerjavi z letom 2016(1).

• 45-odsototno zmanjšanje ogljične 
intenzivnosti izdelkov in storitev, ki jih 
prodaja Skupina, do leta 2030 v primerjavi 
z letom 2016(1).

Trajnostni razvoj
• Vključevanje družbene, okoljske in etične 

uspešnosti dobaviteljev v merila za izbiro 
dobaviteljev.

(1) Cilji, potrjeni s pobudo Science Based Targets.

https://www.rexel.com/en/ethic-contact
https://www.rexel.com/en/ethical-alert
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Oblikoval in objavil  +33 (0)1 40 55 16 66

Viri
• Etični kodeks

https://ethique.rexel.com/sl/

• Kodeks ravnanja proti korupciji
https://ethique.rexel.com/sl/kodeks-ravnanja-proti-korupciji/uvod/

• Vodnik o konkurenčnem pravu
https://ethique.rexel.com/sl/konkurencna-zakonodaja/uvod/

• Okoljska listina
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2016/01/charter_dd_gb.pdf

• Izjava o konfliktnih mineralih
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2019/11/Conflict-minerals-
Statement.pdf

• Poročilo o dejavnostih
https://today.rexel.com/en

• Splošna deklaracija človekovih pravi
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

• Mednarodni standardi dela Mednarodne organizacije dela (ILO)
www.ilo.org

• Konvencija o otrokovih pravicah
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

• Cilji trajnostnega razvoja
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 

• Globalni dogovor Združenih narodov
www.unglobalcompact.org

Kontaktne osebe
• Oddelek za trajnostni razvoj, Skupina Rexel

sustainability@rexel.com

• Pooblaščenec za skladnost, Skupina Rexel
compliance@rexel.com

• Predstavnik za etiko odvisnih podjetij v Skupini Rexel
https://www.rexel.com/en/ethic-contact/

https://ethique.rexel.com/sl/
https://ethique.rexel.com/sl/kodeks-ravnanja-proti-korupciji/uvod/
https://ethique.rexel.com/sl/konkurencna-zakonodaja/uvod/
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2016/01/charter_dd_gb.pdf
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2019/11/Conflict-minerals-Statement.pdf
https://www.rexel.com/content/uploads/sites/2/2019/11/Conflict-minerals-Statement.pdf
https://today.rexel.com/en
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
http://www.ilo.org
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
http://www.unglobalcompact.org
mailto:sustainability%40rexel.com?subject=
mailto:compliance%40rexel.com?subject=
https://www.rexel.com/en/ethic-contact/


Oblikoval in objavil  +33 (0)1 40 55 16 66 



Rexel
13, boulevard du Fort-de-Vaux 

75838 Paris Cedex 17 - France
Tel: + 33 (0)1 42 85 85 00 
Fax: + 33 (0)1 42 85 92 02

www.rexel.com


