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Opis projekta
EBRD ocenjuje možnost posojila podjetju Javna razsvetljava d.d. (podjetje ali
Javna). Podjetje opravlja storitve javne razsvetljave in energetske storitve (ESCO) in
se ukvarja z načrtovanjem, financiranjem, namestitvijo, delovanjem in vzdrževanjem
cest, prometa, arhitekture, stadionov in razsvetljavo predorov v slovenskih in
hrvaških občinah. Podjetje je v lasti Enlux d.d. Posojilo bo namenjeno refinanciranju
kratkoročnih kreditov, ki so nastali zaradi financiranja pogodb o energetski
učinkovitosti javne razsvetljave (EnPCs) z devetimi občinami v Sloveniji, kot tudi za
financiranje novih pogodb, ki jih bo podjetje podpisalo.
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Cilji projekta
Prestrukturiranje bilance stanja družbe z uskladitvijo ročnosti dolga za dobo vračila
naložb v energetsko učinkovitost. To bo omogočilo podjetju izvedbo novih projektov
in širitev trga javne razsvetljave občin z novimi pogodbami za energetsko
učinkovitost.
Tranzicijski učinek
Transakcija je v okviru sheme ulične razsvetljave v srednji in jugovzhodni Evropi
(CSEE). Shema pokriva tri glavna področja tranzicijskega učinka: (i) namenjena je
spodbujanju trgov za energetske storitve, ki bodo (ii) demonstrirali nove oblike
zasebnih pogodb in financiranje zelenih naložb v regiji. Shema bo tudi v prihodnje
spodbujala energetsko učinkovitost in s tem (iii) prikazala nove zelene rešitve, ki
temeljijo na sodobni LED tehnologiji in sodobnih rešitvah za upravljanje ulične
razsvetljave.
Ta podprojekt se bo v sklopu sheme zavzemal za financiranje javne razsvetljave
preko podjetja za izvajanje energetskih storitev (ESCO). Ta oblika financiranja je
nova v CSEE in ko se bo izkazala kot ustrezna, se pričakuje
pozitiven
demonstracijski učinek za preostala mesta v regiji. Ta transakcija bo podpirala tudi
zasebne trge ESCO sektorja v regiji. Razvoj ESCO trga je oviral omejen dostop do
financiranja; zagotovitev dolgoročnega financiranja bo podprla širitev izvajanja
energetskih storitev v regiji. Dodatno bo projekt spodbujal tudi okoljski trajnostni
razvoj, saj LED ulična razsvetljava dosega znatne prihranke energije kot tudi
zmanjšjue emisije CO2.
Klient
JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.
Javna razsvetljava d.d. je slovenska družba z omejeno odgovornostjo, ki zagotavlja
cestno razsvetljavo in energetske storitve v Sloveniji in na Hrvaškem.
EBRD financiranje
Dolgoročno posojilo v višini EUR 5.500.000,00.
Vrednost projekta
EUR 5.500.000,00
Socialni vpliv in vpliv na okolje
Kategorizirani B (ESP 2014). Okoljski in družbeni vplivi, povezani z naložbami v
energetsko učinkovitost s financiranjem in refinanciranje pogodb za energetsko
učinkovitost za ulično razsvetljavo, bodo pozitivni, ker bodo privedli do nižje porabe
energije.
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Okoljski in socialni skrbni pregled izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki bodo dodatno
ocenili tudi sisteme in prakse Javne vezane na okoljsko in družbeno upravljanje in
zmogljivost. Načrt za upravljanje okolja in družbe za prenovitvena dela v sklopu
projektov bo razvit in po potrebi tudi vključen v sistem upravljanja Javne in v delovne
pogodbe. Cilj načrta je zagotoviti ustrezno odstranjevanje starih živosrebrnih žarnic,
preventivno upravljanje zdravstvenih in varnostnih tveganj za delavce in zagotovitev
javne varnosti in ublažitev vprašanj varnosti v cestnem prometu z ustreznimi
začasnimi ureditvami prometa in varnost v času prenovitvenih del. PSD bo
posodobljen z rezultati okoljskega in družbenega skrbnega pregleda (ESDD) pred
končnim pregledom projekta.
Tehnično sodelovanje
Finančni, okoljski in pravni skrbni pregled je podprt s shemo za občinske službe za
pripravo projekta v EBRD naprednih tranzicijskih državah, financira ga Vlada
Republike Slovaške.
Kontakt v podjetju
Stanko Furlan
+386 1 58 63 639
+386 1 54 29 400
www.jrl.si
Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija
Poslovne priložnosti
Za poslovne priložnosti ali javna naročila se obrnite na podjetje.
Za projekte državnega sektorja obiščite EBRD Procurement Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Splošna vprašanja
Vprašanja o projektih EBRD, nevezano na javna naročila:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politika obveščanja javnosti (Public Information Policy- PIP)
PIP določa načine objavljanja informacij EBRD ter komunikacije med EBRD in
njenimi deležniki. PIP je oblikovan z namenom spodbujanja boljšega razumevanja
EBRD-ovih strategij, politik in postopkov.
Text of the PIP
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Mehanizem pritožb na projekt (Project Complaint Mechanism - PCM)
EBRD je vzpostavila mehanizem za upravljanje s pritožbami (PCM) z namenom
zagotavljanja neodvisnesnega obravnavanja pritožb nad projekti, ki bi lahko (ali so)
povzročili škodo.
Project Complaint Mechanism
Vsako pritožbo v skladu s PCM je treba predložiti skladno z roki, ki so predpisani v
PCM. Lahko se obrnete na PCM uradnika (na pcm@ebrd.com) za pomoč, če niste
prepričani o upravičenost vaše pritožbe.
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