
 

 

Rune – omrežje na podeželju 

Opis projekta 

Zagotovitev prednostnega posojila v višini 15 milijonov EUR s 7-letno ročnostjo in enkratnim 

odplačilom ob zapadlosti (v nadaljevanju posojilo). Sredstva iz posojila bodo uporabljena za kritje 
investicijskih izdatkov in stroškov poslovanja družbe Rune, povezanih z razvojem gigabitnih pasivnih 
optičnih omrežij FTTH, skupaj s skupino posojilodajalcev v skupni vrednosti kroga financiranja 
130 milijonov EUR. 

Cilji projekta 

Namen projekta je financiranje razvoja optike do doma (FTTH) na slovenskem podeželju in na 
podeželju in polurbanih območjih Hrvaške, ki trenutno še niso povezani z optičnim širokopasovnim 
omrežjem, pa tudi slabše pokritih bližnjih območij. 

Tranzicijski učinek 

ETI 67 

- Konkurenčen: Projekt s podpiranjem razvoja najnovejše generacije fiksne širokopasovne 

infrastrukture prispeva k razvoju slabše pokritih delov podeželja v Sloveniji in na Hrvaškem ter 
spodbuja gospodarsko rast na celotnem območju, tudi zunaj sektorja IT. 
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- Zelen: Banka spodbuja naložbe v optično širokopasovno tehnologijo, ki nizke energetske potrebe in 
majhne toplogredne izpuste združuje z izjemno nadgradljivostjo in pasovno širino. 

Podatki o stranki 

RUNE LUXEMBOURG SARL 

Rune Group S.A. (v nadaljevanju Rune) je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v 
Luksemburgu, ki ima v lasti podjetje Rune Luxemburg S.a.r.l., posojilojemalca in subjekt, v katerem 
sta združeni operativni hčerinski družbi skupine Rune Enia d.o.o.v Sloveniji in Rune Crow d.o.o. na 

Hrvaškem. 

Večinski lastnik skupine Rune (89%) je Sklad za širokopasovno povezovanje Evrope (CEBF), ki 
združuje zasebne institucionalne vlagatelje in tudi EIB, Evropsko komisijo, KfW ter druge razvojne 
banke kot družbenike in ki ga upravlja družba Cube Infrastructure Managers. Družba Cube IM je bila 

ustanovljena leta 2007, sedež pa ima v Luksemburgu. Med ostalimi družbeniki sta slovensko podjetje 
Vahta d.o.o. (10,1%) in hrvaška družba 3t.cable d.o.o. (0,1%). 

Finančni povzetek EBRD 

15.000.000,00 EUR 

Skupni stroški projekta 

140.000.000,00 EUR 

Okoljski in družbeni povzetek 

Uvrščeno v kategorijo B v okviru okoljske in družbene politike iz leta 2019. Postopek okoljskega in 
družbenega skrbnega pregleda (ESDD) je izvedel oddelek za okolje in trajnost banke. Okoljska in 
družbena vprašanja, povezana s projektom, se razlikujejo glede na lokacijo, jih je lahko prepoznati in 

jih bo stranka obvladovala v okviru svojega obstoječega sistema okoljskega in družbenega 
upravljanja in akcijskih načrtov na okoljskem in družbenem področju in področju upravljanja (ESG). 
ESDD je pokazal, da so vzpostavljeni ustrezni postopki okoljskega in družbenega upravljanja za 
zagotavljanje skladnosti izvedbe projekta z EBRD-jevimi zahtevami glede delovanja. Upravljanje 

izvajalcev je skladno s standardom ISO 10845. Poleg tega morajo vsi dobavitelji in podizvajalci 
podpisati izjavo o naročilu, tako da so potrebne pravne zahteve glede okolja in družbe, kot na primer 
glede upravljanja odpadkov, izpustov in odplak, posredovane vsem pogodbenim partnerjem. 
Kadrovska politika in praksa sta skladni z zahtevami EU in zahtevo glede delovanja 2. Vzpostavljen je 

sistem upravljanja varstva in zdravja pri delu s posebej imenovanimi vodjami. Uradna dovoljenja za 
projekt so pridobljena. Pričakovane količine preostalih odpadkov so neznatne, saj bi izkop minimalen 
in zemljina bo po izkopu vrnjena v mini/mikro jarke. Nakup zemljišč pri projektu ni predviden. Začasne 
omejitve dostopa v gradbeni in operativni fazi se urejajo s posameznimi najemni in pogodbami na 

osnovi poslov. Vpliv na biotsko raznovrstnost zaradi omejenega obsega gradbenih del ni pričakovan. 
Projekt zaobide znane lokacije kulturne dediščine in arheološke raziskave se izvajajo v okviru 
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pridobivanja dovoljenj. 

Akcijski načrt glede ESG zagotavlja, da bo projekt popolnoma skladen z zahtevami glede delovanja. 
Stranka mora banki predložiti letna okoljska in družbena poročila. 

Tehnično sodelovanje 

Brez. 

Dodatnost 

Banka spodbuja komercialno vključenost zavarovalnic. Poleg tega sodelovanje EBRD-ja pomaga pri 
seznanjanju drugih finančnih ustanov z relativno novim konceptom financiranja nove optične 
infrastrukture v državah, kjer EBRD posluje, in nudi zagotovila drugim udeležencem in vlagateljem v 

obeh državah, kjer je EBRD prisoten kot pomemben vlagatelj. 

Kontaktni podatki podjetja 

Stojan Nikolić 
Stojan.Nikolic@ruralnetwork.eu 

https://www.ruralnetwork.eu/ 
Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija 

Razumevanje tranzicije 

Več informacij o pristopu EBRD k vplivom tranzicije je na voljo tukaj. 

Poslovne priložnosti 

Glede poslovnih priložnosti ali naročil se obrnite na stranko. 

Glede poslovnih priložnosti pri EBRD (nepovezanih z naročili) se obrnite na: 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-pošta: projectenquiries@ebrd.com 

Za projekte v državnem sektorju pojdite na naročila EBRD: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 

E-pošta: procurement@ebrd.com 

mailto:Stojan.Nikolic@ruralnetwork.eu
https://www.ruralnetwork.eu/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Splošne poizvedbe 

Posamezne poizvedbe lahko pošljete prek obrazca EBRD za poizvedbe. 

Okoljska in socialna politika (ESP) 

ESP in z njo povezane zahteve glede delovanja določajo načine, kako EBRD uresničuje svojo zavezo 
spodbujati »okolju prijazen in trajnosten razvoj«. ESP in zahteve glede delovanja vsebujejo določbe, ki 
strankam nalagajo skladnost z veljavnimi zahtevami nacionalne zakonodaje glede javnega obveščanja 

in posvetovanja z javnostjo ter določajo mehanizme za sprejemanje in obravnavo pomislekov in pritožb 
interesnih skupin, predvsem glede okoljskega in socialnega delovanja stranke in projekta. EBRD glede 
na naravo in obseg okoljskih in socialnih tveganj ter vplivov projekta od strank po potrebi dodatno 
zahteva razkritje informacij o tveganjih in vplivih, povezanih s projektom, ali izvedbo konstruktivnih 

posvetovanj z interesnimi skupinami in upoštevanje njihovih mnenj ter odziv nanje. 

Več o praksah EBRD na tem področju lahko preberete v dokumentu ESP. 

Integriteta in skladnost 

Služba za skladnost EBRD (Office of the Chief Compliance Officer; OCCO) spodbuja dobro upravljanje 
in zagotavlja, da skladno z dobrimi mednarodnimi praksami vse dejavnosti banke ustrezajo najvišjim 

standardom integritete. Banka skrbno preveri integriteto svojih strank, da bi preprečila nesprejemljiva 
tveganja za svojo integriteto in ugled. Banka meni, da prepoznavanje in reševanje težav v fazah 
ocenjevanja ter odobritve projektov predstavlja najučinkovitejši način za zagotavljanje integritete poslov 
banke. OCCO ima pri tem ključno vlogo in pomaga tudi pri spremljanju tveganj za integriteto po vložku 

v projekt. 

OCCO prav tako skrbi za preiskavo obtožb glede goljufij, korupcije in kršitev pri projektih, ki jih financira 
EBRD. Če kdor koli, znotraj ali zunaj banke, posumi, da prihaja do goljufij ali korupcije, naj pošlje pisno 
prijavo vodji za skladnost na compliance@ebrd.com. Vse prijave bo obravnavala in preverila služba za 

skladnost. Preverila bo vse prijave, tudi anonimne. Prijava je lahko v katerem koli jeziku banke oz. 
jeziku držav, kjer banka deluje. Informacije morajo biti posredovane v dobri veri. 

Pravilnik o dostopu do informacij 

Ta pravilnik, ki je v veljavo stopil 1. januarja 2020, določa, kako EBRD razkriva informacije in se 

posvetuje z interesnimi skupinami ter tako spodbuja boljše razumevanje in poznavanje svojih strategij, 
politik in delovanja. Podatki o tem, katere informacije so na voljo na spletni strani EBRD, so na voljo na 
strani Pravilnika o dostopu do informacij. 

Posamezne zahteve za informacije lahko pošljete prek obrazca EBRD za poizvedbe. 

Neodvisni projektni mehanizem odgovornosti (IPAM) 

Posameznikom in organizacijam, ki od stranke ali banke neuspešno poskušajo dobiti odgovore na 
svoje pomisleke glede okoljskih in socialnih vprašanj ter javnega razkrivanja (npr. prek mehanizma za 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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pritožbe stranke ali neposredno z vodstvom banke), je na voljo Neodvisni projektni mehanizem 
odgovornosti (IPAM). 

IPAM je namenjen neodvisnemu pregledu dejavnikov, ki bi lahko bili škodljivi. Namen mehanizma je: 
spodbujati dialog med interesnimi skupinami pri reševanju okoljskih in socialnih vprašanj ter vprašanj 
glede javnega razkrivanja; ugotavljati, ali je banka delovala skladno z okoljsko in socialno politiko oz. 
posebnimi zahtevami Pravilnika od dostopu do informacij; po potrebi obravnavati vse neskladnosti s 

politiko in pravilnikom ter preprečevati neskladnost v prihodnjem delovanju banke. 

Obiščite spletno stran neodvisnega projektnega mehanizma odgovornosti za več informacij o IPAM-u 
in njegovih nalogah ali o tem, kako lahko vložite zahtevo za revizijo, ali pišite na ipam@ebrd.com za 
nasvete in več informacij o IPAM-u ter tem, kako vložiti zahtevo. 

 
 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

