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Opis projekta
EBRD obravnava dolgoročno posojilo v visini 40 milijonov evrov slovenskemu trgovskemu podjetju
Spar Slovenija d.o.o. („Podjetje“). Namen posojila je financiranje investicij Podjetja, ki vključujejo
tudi naložbe v energetsko učinkovitost.
Tranzicijski učinek
Tranzicijski učinek projekta se meri z vspostavitvijo novih standardov korporativnega upravljanja v
sektorju maloprodaje, z upravljanjem oskrbovalne verige (»supply chain management«) in novimi
gradbenimi standardi ter poročanjem o dobrih praksah trajnostnega razvoja.
Klient
Spar Slovenija d.o.o., hčerinsko podjetje Spar Austria Group.
Financiranje EBRD-ja
Posojilo v velikosti 40 milijonov evrov.
Vrednost projekta
100 milijonov evrov.
Vpliv na okolje
V skladu z EBRD-jevo Okoljsko in Socialno Politiko iz leta 2008 je projekt kategoriziran v razred
»B«. Globinski pregled (due diligence) vplivov na družbo in okolje (environmental and social due
diligence – ESDD) je opravil EBRD-jev Oddelek za Okolje in Trajnostni Razvoj. Globinski pregled je
bil opravljen na osnovi pregleda sistema upravljanja Podjetja, drugih razpoložljivih podatkov, obiska
lokacij Podjetja in pogovora z njegovimi predstavniki.
Globinski pregled vplivov na okolje je potrdil, da ima Podjetje primerne sisteme upravljanja
okoljevarstvenih, zdravstvenih ter varnostnih zahtev. Ugotovljeno je bilo, da so sistemi Podjetja tako
na korporativni kot na ravni trgovin, skladni s slovenskimi okoljevarstvenimi ter zdravstvenimi in
varnostnimi zahtevami (EHS).

Banka je pripravila Akcijski načrt za varstvo okolja (ESAP), ki vsebuje predloge izboljšav, ki bodo
omogočile Podjetju uskladitev z nacionalnimi predpisi in PR-i Banke. ESAP vsebuje zahteve za
pripravo procesov za oceno okoljskih ter socialnih tveganj novih trgovin pri izbiri lokacije, razvoj
ukrepov za upravljanje z okoljskimi ter socialnimi tveganji novih trgovin, ter razvoj ukrepov za
odstranitev pomanjkljivosti obstoječih procesov Podjetja.
ESAP vsebuje tudi zahteve za izboljšanja standardov trajnostnega razvoja pri upravljanju z
oskrbovalno verigo in učinkovito uporabo virov. Izvajanje predlaganih okoljskih in socialnih ukrepov
bo pomagalo Podjetju dosegati skladnost z mednarodnimi standardi. Prav tako bo postavilo nove
standarde v trajnostnem razvoju in pri poročanju v maloprodaji in v lastni dobavni verigi.
Banka bo v času trajanja posojila spremljala vplive Podjetja na okolje in celotno družbo z letnim
poročanjem in periodičnimi obiski na terenu. V primeru incidentov ali nesreč, ki bi lahko imeli vpliv
na okolje, zaposlene ali javno varnost, bo Podjetje takoj obvestilo Banko .
Tehnično sodelovanje
Banka je opravila revizijo energetske učinkovitosti maloprodajnih objektov v Spar Slovenija. Revizija
je bila financirana iz sredstev Energy Performance Assessment Framework-a.
Kontakt v Podjetju
Jure Petkovšek, Finančni Direktor
E-mail: jure.petkovsek@spar.si
Telefon: +386 (0) 1 5844 400
Poslovne priložnosti
Za poslovne priložnosti kontaktirajte Podjetje.
Splošna vprašanja
Vprašanja o projektu EBRD-ja:
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.
PIP-ovo besedilo.
Mehanizem pritožb na projekt (Project Complaint Mechanism - PCM)
EBRD je vzpostavila mehanizem za upravljanje s pritožbami (PCM) z namenom zagotavljanja
neodvisnosnega obravnavanja pritožb nad projekti, ki bi lahko (ali so) povzročili škodo. Pravila

delovanja PCM lahko najdete na naslovu www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf. V ruščini
pa na http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Vsako pritožbo v okviru PCM-ja je potrebno vložiti v roku 12 mesecev po sprostitvi EBRD-jevih
sredstev. Če potrebujete pomoč pri določitvi časa vloge, kontaktirajte pristojnega uslužbenca preko
elektronske pošte pcm@ebrd.com ali lokalni EBRD-jev urad (Resident Office).
_______________________________________
Povzetek projekta je sestavljen pred obravnavo Upravnega Odbora EBRD-ja. Posamezni deli Projekta
se lahko spremenijo po objavi povzetka projekta. Povzetek projekta ni uradno stališče politike EBRDja.
Zadnja sprememba 28. junija 2013.

