
Stran 1 

 

 

RLF – ELES WCF 

Država: SLOVENIJA 

Št. projekta: 54099 

Gospodarski sektor: Energetika 
Evropa 

Vrsta objave: STANJE 

Okoljska kategorija: B 

Ciljni datum potrditve: 15. 11. 2022 

Status: Potrjen 

Objava PSD: 18. 11. 2022  

Opis projekta 

Obnavljajoče se kratkoročno posojilo za obratni kapital v višini do 25 milijonov EUR, ki ga EBRD 

zagotovi slovenskemu operaterju prenosnega elektroenergetskega omrežja Elesu. Posojilo ima do 3-

letno zapadlost in obdobje vezave 33 mesecev. 

Cilji projekta 

Transakcija bo Elesu pomagala izpolnjevati potrebe po obratnem kapitalu v času visokih cen električne 

energije zaradi vojne v Ukrajini. Omogočila bo tudi nadaljnje naložbe v elektroenergetsko omrežje, da 

bo to pripravljeno na vključitev dodatne proizvodnje energije iz obnovljivih virov in zagotavljalo ustrezne 

napetostne pogoje v celotnem slovenskem energetskem omrežju, potrebne za varno in zanesljivo 

delovanje, skladno z merili in cilji mreže ENTSO-E. 

Tranzicijski učinek 

ETI 60 

Energetski sektor v Sloveniji se sooča z velikimi izzivi zaradi vojne v Ukrajini, rastoče zaskrbljenosti 

glede energetske varnosti, motenj dobave in hitro rastočih cen energije. Posel je usklajen z Okvirjem 

za odpornost in preživetje (RLF) in je izveden znotraj njega, saj je njegov namen zagotoviti dodatno 

likvidnost, potrebno za prebroditev energetske krize zaradi vojne v Ukrajini, s ključnim ciljem 
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zagotavljanja energetske varnosti. 

Projekt bo izboljšal energetsko varnost v Sloveniji s podporo pri izpolnjevanju likvidnostnih potreb 

podjetja Eles, ki predstavlja hrbtenico nacionalnega elektroenergetskega sistema. Omogočil bo tudi 

nadaljnje naložbe v elektroenergetsko omrežje, da bo to pripravljeno na vključitev dodatne proizvodnje 

energije iz obnovljivih virov in zagotavljalo ustrezne napetostne pogoje v celotnem slovenskem 

energetskem omrežju, potrebne za varno in zanesljivo delovanje, skladno z merili in cilji mreže ENTSO-

E. 

Podatki o stranki 

ELES DOO 

ELES d.o.o. (Eles) je slovenski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v lasti države, ki je 

odgovoren za razvoj in delovanje slovenskega električnega prenosnega omrežja in upravlja z 2.859 km 

visokonapetostnih vodov, v katerega proizvajalci oddajo 13.952 GWh električne energije. Eles je v 100-

odstotni lasti Republike Slovenije in ima 550 zaposlenih. 

Finančni povzetek EBRD 

25.000.000,00 EUR 

Skupni stroški projekta 

25.000.000,00 EUR 

Okoljski in družbeni povzetek 

Kategorija B (ESP 2019). Zagotovljena likvidnostna sredstva bodo porabljena kot kratkoročen obratni 

kapital za financiranje splošnih izdatkov podjetja, vključno z nakupom električne energije na 

promptnem trgu energetske borze, plačami, stroški zavarovanj, splošnimi stroški storitev ipd., in niso 

povezana z novimi okoljskimi ali družbenimi tveganji ali vplivi. Okoljski in družbeni skrbni pregled 

(ESDD), ki ga je izvedel oddelek za okolje in trajnost banke, je temeljil na pregledu izpolnjenega 

vprašalnika ESDD in celostnega letnega poročila podjetja za leto 2021. Pregled je pokazal, da ima 

stranka ustrezne zmogljivosti za upravljanje okoljskih in družbenih tveganj, projekt pa ni povezan z 

večjimi okoljskimi in družbenimi vplivi. Da bi zagotovili skladnost strukture projekta z zahtevami glede 

delovanja EBRD, je bil pripravljen zgoščen okoljski in družbeni akcijski načrt, o katerem se bomo s 

stranko dogovorili pred podpisom. Stranka mora zagotoviti nadaljnji razvoj obstoječih sistemov podjetja 

za upravljanje okoljskih in družbenih vprašanj, s čimer bo zagotavljala skladnost z zahtevami glede 

delovanja, in predložiti banki letna okoljska in družbena poročila. 

Pregled je pokazal, da podjetje objavlja letna poročila na ravni skupine skladno s pobudo za globalno 

poročanje (GRI) in trajnostnim računovodskim standardom. Podjetje se je javno zavezalo k 

trajnostnosti in objavlja analize svojega poslovanja skladno s cilji trajnostnega razvoja 2030 (SDG 

2030). Stranka je oblikovala svojo trajnostno strategijo do leta 2050. Njen namen je zagotavljati trdno 

podlago za sprejemanje strateških dokumentov, na primer dolgoročnega strateškega operativnega 

načrta in izvedbenih načrtov, ki iz njega izhajajo. Eden od strateških ciljev načrta je doseči občutno 

zmanjšanje ogljičnega odtisa in prehod v brezogljično Slovenijo in regijo. 
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Kadrovske politike podjetja vključujejo pritožbeni mehanizem za zaposlene in politike glede zdravja in 

varstva pri delu, vendar pa okoljski in družbeni akcijski načrt vključuje izboljšanje delovnih pogojev ter 

delavskih pravic, s čimer bo podjetje doseglo popolno skladnost z zahtevo glede delovanja 2. Podjetje 

uporablja certificirane sisteme upravljanja na področju okolja, zdravja in varnosti, kakovosti in energije. 

Okoljski in družbeni akcijski načrt ureja upravljanje tveganj glede tretjih oseb in dobavne verige z 

vključitvijo okoljskih in družbenih pravnih zahtev ter politike ESG in kodeksa ravnanja v ponudbeno in 

pogodbeno dokumentacijo ter s spremljanjem skladnosti. Za skladnost s 3. EBRD-jevo zahtevo glede 

delovanja stranka potrebuje načrt razogličenja in pregled fizičnih tveganj, povezanih s podnebjem. Za 

zagotavljanje skladnosti prihodnjih aktivnosti pridobivanja zemljišč z zahtevo glede delovanja 5 bo 

pripravljen celosten okvir pridobivanja zemljišč. Treba je oblikovati in uvesti tudi politiko vključevanja 

deležnikov podjetja, vključno s pritožbenim mehanizmom za zunanje deležnike. Banka bo spremljala 

okoljsko in družbeno uspešnost podjetja s spremljanjem letnih okoljskih in družbenih poročil in z obiski 

na terenu, če se bo to zdelo potrebno. 

Z vidika prilagajanja podnebnim spremembam in njihovega blaženja je projekt usklajen s Pariškim 

sporazumom, zato se ocena fizičnih tveganj, povezanih s podnebjem, ne uporablja. S tem projektom 

niso povezane nobene komponente prehoda v zeleno gospodarstvo. 

Tehnično sodelovanje 

Brez. 

Dodatnost 

EBRD ima možnost zagotoviti sredstva v času, ko druge lokalne poslovne banke dosegajo svoje meje 

izpostavljenosti. EBRD prav tako lahko zagotovi obnavljajoče se posojilo s 3-letno zapadlostjo, kar je 

daljše kot 1-letna zapadlost, ki je na voljo na lokalnem finančnem trgu. 

Kontaktni podatki podjetja 

Andreja Zevnik 

Andreja.Zevnik@eles.si +386 51 608149 https://www.eles.si/en/ 

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:Andreja.Zevnik@eles.si
https://www.eles.si/en/
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 
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 

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
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
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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/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

