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Opis projekta 

Banka EBRD je vložila 46 milijonov EUR v nadrejene prednostne obveznice 3NC2, ki 
jih je izdala Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB) v okviru javne izdaje 
obveznic v vrednosti 300 milijonov EUR. Obveznicam je agencija S&P dodelila 
bonitetno oceno BBB+ in kotirajo na Luksemburški borzi.  
 

Cilji projekta  
 
Projekt spodbuja odpornost in skladnost s predpisi v največji banki v Sloveniji, pripeva 
k poglobitvi kapitalskih trgov ter k uresničevanju zelene agende EBRD in nacionalnih 
prioritet na področju zelenega gospodarstva v Sloveniji. 
 

Tranzicijski učinek  
 
ETI 66  
 
Pričakovani učinek na tranzicijo izhaja iz naslednjih značilnosti:  

Odporno: Projekt bo NLB pomagal okrepiti njeno skladnost s predpisi in povečal njeno 
sposobnost pokritja izgub ter s tem okrepil njeno dolgoročno vzdržnost.  

Zeleno:NLB bo 150 % naložbe EBRD namenila za projekte, ki so skladni z GET in 
spodbujajo zeleno agendo.  
 

Podatki o stranki 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA 



NLB je največja bančna skupina v Sloveniji, katere tržni delež po bilančni vsoti znaša 
~27 % (ob koncu 1. četrtletja 2022). NLB je v Sloveniji klasificirana med druge 
sistemsko pomembne institucije (O-SII) in je del Skupine NLB, ki posluje v petih 
državah Zahodnega Balkana. Konec 1. četrtletja 2022 je bilančna vsota Skupine NLB 
znašala 23 milijard EUR, njen skupni lastniški kapital pa je znašal 2,4 milijarde EUR. 
Po privatizaciji NLB leta 2018 se je delež Republike Slovenije v banki zmanjšal s 
100 % na 25 % + 1 delnica. NLB kotira na Ljubljanski in Londonski borzi. Agencija 
Moody‘s je NLB podelila bonitetno oceno Baa1 (stabilno), S&P pa BBB (stabilno). 

Finančni povzetek EBRD 

46.000.000 EUR 

Skupni stroški projekta 

300.000.000 EUR 

Okoljski in družbeni povzetek 

Kategorija FI (ESP 2019): NLB je že stranka banke in bo pri projektu morala delovati 

skladno z zahtevami EBRD glede delovanja 2, 4 in 9, uvesti ustrezne postopke 

obvladovanja okoljskih in družbenih tveganj za posojanje mikropodjetjem, MSP in 

drugim podjetjem in posredovati letna okoljska in družbena poročila banki. Kot pri vseh 

poslih na trgu kapitala so projekti kategorije A izvzeti. Financiranje projektov, skladnih 

z GET, mora upoštevati okoljska in družbena merila upravičenosti za projekte na 

področju vetrne, sončne, vodne, geotermalne energije in energije iz biomase.  

Tehnično sodelovanje 

EBRD bo z NLB sodeloval pri vzpostavitvi okvirja zelenih/trajnostnih obveznic, tako da 
bo zagotovil tehnično podporo skozi okvir tehničnega sodelovanja pri zelenih 
obveznicah za finančne institucije. Tehnična podpora bo vključevala začetno oceno 
vrzeli, pripravo akcijskega načrta in podporo pri njegovem izvajanju. 

Darovalec: SSF 

Dodatnost  

Projekt je dodaten, saj (i) NLB pomaga zbrati znatna sredstva za pokritje izgub na 

težavnih globalnih kapitalskih trgih in (ii) razširiti bazo vlagateljev ter (iii) prispeva k 

zeleni agendi NLB.  

Kontaktni podatki podjetja 

Valerija Pešec, Vodja odnosov z vlagatelji 

01 476 9122 

 
Razumevanje tranzicije  

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

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


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  

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 
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razkrivanja (npr. prek mehanizma za 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.  
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