
 

Evropska banka  
za obnovo in razvoj 

 

 

RLF - RED III 

Opis projekta 

Revolving linija za obratni kapital v višini do 30 milijonov EUR s 3-letno ročnostjo za Petrol d.d., 

Ljubljana (»Petrol« ali »podjetje«), delniško družbo, ki kotira na Ljubljanski borzi (»LJSE«). Posel je 
usklajen z Okvirjem za odpornost in preživetje (RLF) in je predstavljen znotraj njega, saj je 

njegov namen zagotoviti likvidnostno podporo, ki bo stranki in njenim uporabnikom pomagala 
prebroditi energetsko krizo zaradi vojne v Ukrajini. 

Cilji projekta 

Posojilo bo pomagalo pri splošni likvidnosti podjetja in istočasno posredno podpira naložbe v 
obnovljive vire in infrastrukturo za polnjenje električnih vozil (z ohranjanjem denarnega toka in 
zagotavljanjem finančne stabilnosti). 

Učinek na prehod 

ETI 65 

Pričakovani učinek na prehod izhaja iz potrebe nasloviti trenutni likvidnostni primanjkljaj podjetja, ki 

je posledica nenadne velike spremembe v poslovnem okolju zaradi vojne v Ukrajini (kvaliteta 
odpornega prehoda). Projekt prav tako podpira podjetje pri ambicijah energetskega prehoda v 
nizkoogljično gospodarstvo z možnostjo prihodnjega financiranja zelenih naložb, vključenih v načrt 
podjetja za razogličenje.  

Stran 1

Država: SLOVENIJA 

Št. projekta: 53831 

Gospodarski sektor: Naravni viri 

Vrsta objave: ZASEBNA 

Okoljska kategorija: B 

Ciljni datum potrditve: 20. 7. 2022 

Status: Podpisano 
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Likvidnostna podpora EBRD bo podjetju omogočila nadaljnje vlaganje v infrastrukturo za polnjenje 
električnih vozil, ki bo omogočila zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 10.6 kt CO2 na leto. Poleg 

tega projekt uvaja visoke standarde okoljskega upravljanja s posebnimi zavezami, vključno s 
sprejemom in javnimi objavami skladno z zahtevami TCFD, oblikovanjem načrta okoljskega 
upravljanja podjetja z določenimi ukrepi, časovnico in zavezami glede uvajanja ter oblikovanjem 
dodatnih ciljev razogličenja (kvaliteta zelenega prehoda). 

Podatki o stranki 

PETROL DD 

Skupina Petrol je vodilni dobavitelj energije v Sloveniji in ključni akter na trgih jugovzhodne Evrope, 
predvsem na Hrvaškem. Leta 2021 je imela Skupina Petrol 5 milijard EUR prihodkov, EBITDA je 
znašal 238 milijonov EUR, finančni vzvod pa je bil zmeren pri 2.1. Aprila 2021 je S&P Petrolu dodelil 

bonitetno oceno BBB- (stabilni obeti). 

Finančni povzetek EBRD 

30.000.000,00 EUR 

30.000.000 EUR 

Skupni stroški projekta 

30.000.000,00 EUR 

30.000.000 EUR 

Okoljski in družbeni povzetek 

Kategorija B (2019) z nizkim do srednjim tveganjem. Tveganja, povezana s prednostnim posojilom 
obstoječi stranki znotraj okvirja za odpornost in preživetje, lahko prepoznamo in upravljamo s 

standardnimi ukrepi za njihovo upravljanje in zmanjševanje. Zaradi dokazane sposobnosti stranke, da 
prek obstoječih projektov rešuje okoljska in družbena vprašanja, je tveganje pri tem projektu ocenjeno 
kot nizko do srednje. Ocena tega projekta temelji na informacijah, ki so dostopne iz obstoječih javnih 
poročil, dopolnjenih s pregledom informacij, ki jih je podjetje posredovalo v odgovorih na standardni 

vprašalnik oddelka za okolje in trajnost. V prihodnosti so načrtovani obiski lokacij za preverjanje 
ugotovitev in skladnosti z zahtevami glede delovanja, med katerimi se bosta stranki po potrebi 
dogovorili za korektivne ukrepe. 

Tehnično sodelovanje 

Dodatnost 

Struktura financiranje – krizni odziv z namenom podpreti podjetje med energetsko krizo in v času 
omejene dostopnosti likvidnostne podpore v lokalnem bančnem sektorju; Zmanjševanje tveganj – 

likvidnostna podpora EBRD bo (i) podjetju omogočila nadaljevanje zelenih vlaganj in bo prispevala h 

krepitvi odnosov za nadaljnjo vključenost v financiranje trajnostnih naložb; (ii) podjetju pomagala 
zmanjšati tveganja iz ogljičnega prehoda in okoljskega upravljanja; Postavljanje standardov – 
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podjetje bo v sodelovanju z banko sprejelo visoke standarde okoljskega upravljanja z določenimi 
zavezami. 

Kontaktni podatki podjetja 

Ga. Rosana Školaris, vodja zakladništva 
rosana.skolaris@petrol.si 

+386 40 841 011 
www.petrol.si 
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana 
 

 

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  

 
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.  

mailto:rosana.skolaris@petrol.si
http://www.petrol.si/
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
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
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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 
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.  

  
  

 
 

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
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

