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Opis projekta  

Udeležba v višini do 50 milijonov EUR pri zaprti izdaji podrejenih obveznic, ki ne 
kotirajo na borzi, Nove Kreditne Banke Maribor d.d. (NKBM), delniške družbe s 
sedežem v Sloveniji.  

Cilji projekta  

Projekt spodbuja (i) pristop banke, ki temelji na prehodu v zeleno gospodarstvo (GET) 
v Sloveniji, pri čemer bi NKBM celoten vložek EBRD namenila financiranju potrjenih 
gospodarskih in stanovanjskih projektov ter projektov s področja obnovljive energije 
in energetske učinkovitosti, ki ustrezajo merilom GET, in (ii) kapitalsko optimizacijo 
slovenske sistemske finančne ustanove v luči njenega uspeha pri privatizaciji Abanke 
ter njene nadaljnje organske širitve.  

Tranzicijski učinek 

Prispevek k okolju prijaznim in vzdržnim značilnostim prek (i) dodelitve sredstev 
banke EBRD projektom, ki ustrezajo merilom banke s področja prehoda v zeleno 
gospodarstvo, in (ii) krepitve kapitalske ustreznosti banke ter sredstev za financiranje, 
primernih za izpolnjevanje MREL. 

Podatki o stranki  

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. 



je druga največja slovenska banka, ki ima v lasti ~14 % bančnih sredstev v državi. 
NKBM zagotavlja univerzalne bančne storitve in posluje prek mreže 50 poslovalnic po 
Sloveniji ter zaposluje ~1.300 ljudi.  

Finančni povzetek EBRD  

50.000.000,00 EUR  

Skupna vrednost projekta  

90.400.000,00 EUR  

Okoljski in družbeni povzetek  

Kategorija FI (ESP 2014). NKBM je že stranka banke in deluje v skladu z zahtevami 
PR9, PR2 in relevantnimi deli PR4 iz okoljske in socialne politike iz leta 2014. Prav 
tako je skladna z ustreznimi okoljevarstvenimi in socialnimi postopki EBRD za 
posojanje/transakcije v svojem celotnem portfelju. Na podlagi predlaganega vložka bo 
stranka morala tudi v prihodnje upoštevati te zahteve in banki posredovati redna 
letna poročila.  

Tehnično sodelovanje  

Brez  

Kontaktni podatki podjetja  

Romana Muraus  
+386 2 229 2286  
www.nkbm.si  

Poslovne priložnosti 

Za poslovne priložnosti oz. javna naročila vas prosimo, da stopite v stik s podjetjem 
stranke. 

Za projekte javnega sektorja obiščite stran za javna naročila EBRD: Tel.: +44 20 7338 
6794 
E-pošta: procurement@ebrd.com 

Splošna vprašanja 

Vprašanja o projektih EBRD, ki ne zadevajo javnih naročil: 
Tel.: +44 20 7338 7168 
E-pošta: projectenquiries@ebrd.com 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com


Politika obveščanja javnosti (PIP) 

PIP določa način razkrivanja informacij in posvetovanja z interesnimi skupinami EBRD 
ter tako spodbuja k boljšemu ozaveščanju in razumevanju svojih strategij, politik in 
delovanja. Na spodnji strani o politiki obveščanja javnosti so informacije o tem, kako 
lahko zahtevate poročilo sveta za javni sektor. 
Besedilo PIP 

Mehanizem pritožb za projekte (PCM) 

Mehanizem pritožb za projekte (PCM) je mehanizem odgovornosti EBRD. Zagotavlja 
možnost neodvisnega pregleda pritožb posameznikov in organizacij glede projektov, 
financiranih s strani EBRD, za katere se domneva, da so povzročili oz. da lahko 
povzročijo okoljsko in/ali socialno škodo. 

Navodila za vložitev pritožbe si lahko preberete na strani mehanizma pritožb za 
projekte Uradna oseba za PCM (pcm@ebrd.com) vam je na voljo za vsa morebitna 
vprašanja glede vložitve pritožbe in meril za registracijo ter upravičenost v skladu s 
poslovnikom PCM. 

 

 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
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http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
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http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf

