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Družba BTC s projektom Misija: Zeleno uspešno ustvarja 
priložnosti, povezane z zeleno ekonomijo, spodbuja inova-
tivnost in s tem prehod v odprto družbo. Tako smo tudi v 
letu 2015 podprli mnoge ambiciozne posameznike, organi-
zacije in projekte, saj želimo biti podpornik prebojnih idej 
in soustvarjati družbeno blaginjo. Uspešno smo uresničevali 
izbrano strategijo in cilje s številnimi projekti ter skupaj 
z deležniki soustvarjali nove uspešne zgodbe. Znova smo 
zmanjšali porabo energije in energentov, hkrati pa povečali 
proizvodnjo lastne zelene energije. Delež recikliranih od-
padkov nam je uspelo povečati na 76 odstotkov, s čimer smo 
okrepili odgovorno ravnanje z odpadki, poleg tega pa smo 

dodatno zmanjšali izpuste CO2. Povišali smo tudi vrednost 
ekoindeksa, s katerim spremljamo svoje učinke na okoljskem 
in družbenem področju. 

Prenovili smo vzhodni del dvorane A, kjer smo zasadili traj-
nice, dodali nova parkirna mesta za kolesarje, namestili klopi 
za počitek in osvežili zelene pešpoti. Odgovorno ravnanje z 
odpadki spodbujamo z na novo nameščenimi koši za ločeno 
zbiranje odpadkov, pred Kristalno palačo pa smo postavili 
hitro univerzalno električno polnilnico z dvema polnilnima 
mestoma za polnjenje električnih vozil. 

Poskrbeli smo za boljši dostop do BTC. Prenovili smo cestni 
odsek Letališke ceste z novima krožiščema. Poleg dostopa po 
novem, pol kilometra dolgem cestnem odseku lahko obisko-
valci prikolesarijo v ljubljanski BTC City po novi kolesarski 
stezi ali se sprehodijo po urejeni in osvetljeni pešpoti. 

Z Markom Balohom, enim najboljših ultrakolesarjev na 
svetu, in humanitarno organizacijo Anina zvezdica smo v 
Športnem centru Millenium že desetič priredili dobrodel-
ni 24-urni kolesarski podvig, kjer smo skupaj z več kot sto 
rekreativnimi in profesionalnimi kolesarji zbrali nad 500 kg 
hrane z daljšim rokom uporabe. 

Odnos do okolja je treba vzgajati od malih nog, zato smo v 
sodelovanju z Mladinsko knjigo izdali poučno slikanico z na-
slovom Beti in Cej nakupujeta, ki smo jo predstavili otrokom 
iz petdesetih vrtcev in šol. 

V kletnih prostorih dvorane A smo spomladi ob svetovnem 
dnevu voda postavili razstavo z naslovom Pestrost slovenskih 
voda in z otroki spoznavali potrebo po ohranjanju vodnih 

Misija: ZElEno sKUpaj Z VaMi 
tKE noVE in UspEŠnE ZGoDBE
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Jože Mermal
Predsednik Uprave družbe BTC

virov ter načine za izboljšanje kakovosti in zaščite voda. Že 
tretje leto zapored smo v sodelovanju z društvom Sobivanje 
organizirali zaključni dogodek z razglasitvijo zmagovalcev 
natečaja Spodbujamo prijateljstvo, ki je poklon prijateljstvu 
in krepitvi medsebojnih otroških vezi. 

Mladim želimo pomagati tudi pri iskanju samostojnih poti v 
življenju. Tako je spomladi v okviru inovativnega programa 
BTC Campus trideseterica mladih diplomantov že tretje leto 
zapored uspešno končala trimesečno podjetniško izobraže-
vanje. 

Konec leta je prinesel dogovor o oskrbi s toplotno energijo 
s podjetjem Julon iz skupine Aquafil, ki presežek toplotne 
energije preusmeri v bazene Vodnega mesta Atlantis in s tem 
stoodstotno zadosti njihovim potrebam po toplotni energiji. 
Tako znatno zmanjšamo okoljske vplive in prispevamo k bolj 
zeleni prestolnici. 

Med trajnostnimi projekti sem še zlasti ponosen na tradicio-
nalni maraton Franja BTC City, ki se mu je pridružil še Giro 
Rosa, ena najzahtevnejših kolesarskih preizkušenj v ženskem 
koledarju Mednarodne kolesarske zveze (UCI), na kateri je 
odlično nastopila tudi naša ženska profesionalna kolesar-
ska ekipa BTC City Ljubljana. Že četrto leto je potekal FIS 
Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob 
Savinji.

Vseskozi načrtno spodbujamo vključevanje najpomembnej-
ših deležnikov – zaposlenih, poslovnih partnerjev in mladih 
– v inovacijske procese. Ti prispevajo prodorne zamisli, izvir-
ne ideje in nove vizije ter tako h graditvi BTC City Ljubljana 
v pravo inovativno mesto. Prostore za razvoj, ki najdrznej-

šim med njimi dajejo zagon, ponujata ABC pospeševalnik 
in ABC Hub. Tvorita novo moderno inovativno središče in 
edinstven ekosistem za zagonska in mlada podjetja, ki jim 
omogoča preboj naprednih poslovnih idej doma in v medna-
rodnem prostoru.

Vsi omenjeni projekti so le delček sestavljanke naše trajno-
stne oaze in inovativnega mesta. BTC City Ljubljana tako 
postaja sodobno inovativno središče, kjer vlada trajnostna 
miselnost na vseh ravneh. Skozi okoljsko in družbeno od-
govornost v sodelovanju z vsemi našimi deležniki nastajajo 
vedno nove poslovne priložnosti in se rojevajo srčne zgodbe. 
Z veseljem vam v branje izročam trajnostno poročilo družbe 
BTC, v katerem boste našli nove spodbude, priložnosti in 
inovativne ideje, s katerimi lahko skupaj prispevamo k lepše-
mu jutri.
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Prepričani smo, da je prihodnost uspešnega gospodarskega 
razvoja v trajnostni naravnanosti podjetij in sobivanju z 
okoljem. Tudi zato so zelene vsebine, trajnostni razvoj in od-
govoren odnos do okolja sestavni deli naših poslovnih praks 
in odločitev, ki se kažejo v uspešni rasti, dinamičnem razvoju 
in inovativnih pristopih. 

V družbi BTC se že od svojih začetkov zavedamo odgovor-
nosti do ljudi in okolja, zato naš razvoj že vrsto let temelji na 
projektih okoljske in družbene odgovornosti, ki jih iz leta v 
leto še nadgrajujemo in dopolnjujemo. V sodelovanju z lokal-
no in širšo skupnostjo ustvarjamo nove poslovne priložnosti 
s poudarkom na odgovornem odnosu do okolja, zelenih 
investicijskih vlaganjih, promociji zelenih izdelkov ter ozave-
ščanju javnosti o zelenih vrednotah in dejanjih. 

Danes je Misija: Zeleno skladno z dolgoročno strategijo 
razvoja do leta 2020 eden ključnih stebrov poslovanja in 
poslovna enota, katere cilj je, da trajnostni razvoj postane 
sestavni del naše poslovne prakse in odločitev. 

Tudi v letu 2015 smo nanizali kar nekaj projektov, ki krepijo 
odnose s skupnostjo in družbo ter nas vodijo po začrtani poti 
trajnostnega razvoja. Skupaj smo v zadnjih 15 letih v projekte 
trajnostnega razvoja vložili 48,9 milijona EUR.

Misija: ZElEno
Misija: Zeleno vključuje štiri ključna področja delovanja: 
okoljevarstvo, zeleno energijo, energetsko učinkovitost in 
družbeno odgovornost. Vsak projekt, ki ga podpremo, uvr-
ščamo v eno od misij, ki jih uresničujemo v družbi BTC:

•	 Misija: Energetska učinkovitost,

•	 Misija: Varčno z vodo,

•	 Misija: Odpadki za surovine,

•	 Misija: Zeleni promet,

•	 Misija: Varnost za vse,

•	 Misija: Družbeno odgovorni,

•	 Misija: Ekoindeks.

V letu 2015 smo v okviru Misije: Zeleno začeli uresničevati 
projekte, ki sledijo trendom in priložnostim zelene ekonomi-
je in inovativnosti. BTC City tako vse bolj postaja trajnostno 
in podjetniško zagonsko stičišče organizacij in posamezni-
kov, ki ponujajo zelene in inovativne izdelke in storitve ter 
promovirajo trajnosten, zdrav, do okolja prijazen in družbe-
no odgovoren način življenja. 

trajnostni raZVoj DrUžBE BtC
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Zelena terasa Kristalne palače

Vodstvo družbe BTC k vključevanju v projekte in inovacijske 
procese še posebej in načrtno spodbuja zaposlene, poslovne 
partnerje in mlade. Vsi lahko prispevajo prodorne zamisli, 
izvirne ideje in nove vizije ter tako soustvarjajo in skupaj z 
nami gradijo inovativno mesto.

S poslovnimi partnerji smo zasnovali sodobno podjetniško 
zagonsko središče ABC pospeševalnik, ki je uvrščen med 60 
najboljših pospeševalnikov na svetu in je najmočnejši v jugo-
vzhodni Evropi, in ABC Hub, inovativni okolji, ki najdrznej-
še podjetnike spodbujata in motivirata ter jim dajeta zagon 
za preboj na svetovne trge. 

Leto 2015 je bilo, čeprav smo skromni, zelo uspešno, kar 
potrjujejo številni projekti, ki so plod timskega dela, drznosti, 
vizije in prizadevanj za inovativne pristope. 

naGraDE in priZnanja Za 
priZaDEVanja DrUžBE BtC
O prizadevanjih za zeleno in inovativno preobrazbo družbe 
BTC govorijo številne nagrade, ki nam dajejo še dodaten 
zagon in nam potrjujejo, da smo na pravi poti:

•	 2010 – nagrada za okolju prijazno podjetje,

•	 2011 – nagrada horus za družbeno najbolj odgovorno 
podjetje,

•	 2011 – nagrada JAPTI za najbolj inovativni poslovni 
model ekoindeks,

•	 2011 – nominacija za evropsko poslovno nagrado za 
poslovni model ekoindeks,

•	 2013 – priznanje InLoCom 2013 za inovativen projekt 
na ravni lokalnih skupnosti BTC City in ženski smučar-
ski skoki,

•	 2013 – posebna nagrada za dosežke na področju učin-
kovite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovlji-
vih virov in energetskega menedžmenta v okviru 15. 
dnevov energetikov,
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V zadnjih 15
letih smo v projekte
trajnostnega
razvoja vložili
48,9 milijona EUr.

Skulptura Točka miru avtorja Marka Pogačnika

•	 2013 – evropska nagrada družbeno odgovornih podje-
tniških praks v Sloveniji v kategoriji velikih podjetij za 
projekt BTC City in ženski smučarski skoki,

•	 2013 – nagrada zelena logistika 2013 za uresničevanje 
okoljevarstvenih ciljev na področju logistike,

•	 2013 – nagrada turistična prizma za novo kakovost v 
turizmu,

•	 2013 – priznanje platinasti donator Slovenske znanstve-
ne fundacije,

•	 2014 – nagrada GZS za izjemne gospodarske in podje-
tniške dosežke za leto 2013,

•	 2014 – nagrada SPORTO,

•	 2014 – zlato priznanje za projekt Iz kolesarskih stez na 
maraton (23.SOF),

•	 2015 – nagrada za izstopajoče dosežke na področju zu-
nanjega oglaševanja na tekmovanju Outstanding (druž-
ba BTC skupaj z oglaševalsko agencijo Saatchi&Saatchi),

•	 2015 – priznanje platinasti donator Slovenske znanstve-
ne fundacije.

MEDnaroDni stanDarDi, po 
KatErih poslUjE DrUžBa 
BtC:
•	 certifikat ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti na pod-

lagi standarda ISO 9001:2008,

•	 certifikat ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem na 
podlagi standarda ISO 14001:2004,

•	 certifikat ISO 50001 za sistem upravljanja z energijo na 
podlagi standarda ISO 50001:2011.
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BtC City ljUBljana – inoVatiVno 
MEsto naprEDnih iDEj
Otvoritev ABC pospeševalnika v dvorani 4 in modernega 
podjetniškega zagonskega središča ABC Hub v spodnji etaži 
Emporiuma je za družbo BTC zgodovinska prelomnica. 
Z njima se BTC City Ljubljana razvija v inovativno mesto, 
središče drznih ljudi in naprednih idej.

Vrata V MEDnaroDno 
inoVaCijsKo oKoljE jE 
startUpoM oDprl aBC 
pospEŠEValniK
ABC pospeševalnik je inovativno okolje BTC Cityja Ljublja-
na, katerega cilj je pomagati startupom pri razvoju poslovnih 
idej, jim omogočiti dostop do mednarodnih investitorjev in 
pospešiti njihov prodor na globalni trg. Povezovanje različnih 
partnerjev pomeni ustvarjanje okolja, skupnega tako podje-
tnikom kot raziskovalcem. Kakovostno in trajnostno delova-
nje ABC pospeševalnika je sestavni del strategije uveljavitve 
Slovenije kot inovativne države, ki je za celotno regijo most 

za povezovanje s svetom. Razvojna zgodba ABC pospeševal-
nika gradi edinstveno mrežo povezav – med malimi podjetji 
in multinacionalkami, med akademskim in poslovnim oko-
ljem, med različnimi disciplinami in generacijami, med mesti 
in državami ter med različnimi pospeševalniki in drugimi 
inovacijskimi vozlišči. Tako nastaja prostor ustvarjalnosti za 
vse akterje na trgu, tudi za investitorje. V letu 2015 sta v ABC 
pospeševalniku potekala šestmesečna programa Smart Cities 
in Smart Living and Health, ki zagonskim podjetjem poma-
gata pri njihovi uveljavitvi v mednarodnem okolju. Startupe 
med drugim čakajo najmodernejše razvojno okolje v regiji, 
začetni kapital, vrednostni bonus v tehnološki opremi in 
licencah, izkušeni mentorji, dostop do inovacijskih centrov 
podjetja IBM po vsem svetu ter realno poslovno okolje BTC 
City Ljubljana za preizkušanje poslovnih idej.
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aBC hUB jE ManifEstaCija 
inoVatiVnosti in naprEDKa 
DrUžBE BtC
ABC Hub je z inovativnimi vsebinami in zgoščenim inovativ-
nim okoljem na enem mestu – v BTC Cityju Ljubljana – na-
daljevanje razvojne zgodbe ABC pospeševalnika o zgraditvi 
naprednega poslovnega okolja v Sloveniji ter razvoju celo-
vitega ekosistema, zanimivega za mednarodne investitorje. 
Postaja eden glavnih razvojnih centrov v širši regiji. Gre za 
prostor naprednih idej, ki navdihuje, spodbuja sodelovanje 
in motivira mlada podjetja za podjetniške presežke. Mladim 
podjetjem in startupom na 2000 kvadratnih metrih ponuja 
vse, kar potrebujejo za preboj naprednih poslovnih idej doma 
in v mednarodnem prostoru ter uspešen razvoj: povezavo 
z znanjem, mednarodno mentorsko in investitorsko mrežo 
ABC pospeševalnika, fleksibilne in fiksne coworking pro-
store, tri velike sejne sobe za sestanke, dva tiha kotička in 
predavalnici ter prostora za druženje in zabavo. Pojmom, kot 
so »coworking«, »coaching« in »team building«, odpira novo 
razsežnost udejstvovanja, ki mladim podjetnikom z vrhun-
sko tehnologijo in mentorsko podporo omogoča prenos 

informacij ter stike s potencialnimi investitorji in poslovnimi 
partnerji z vsega sveta.

MEDnaroDni poDjEtniŠKi in 
inoVatiVni Utripi 
Inovativni ekosistem ustvarjajo odprti, drzni ljudje. Veliko 
pozornost sta v začetku leta 2016 pritegnila dva mednarodna 
poslovna dogodka, ki sta potekala v BTC Cityju Ljubljana, 
in sicer Demo day v organizaciji ABC pospeševalnika, ki je v 
Slovenijo privabil največ vlagateljev v zagonska podjetja do-
slej, ter dvodnevni poslovni maraton International Business 
Hackathon v organizaciji ABC pospeševalnika in Business 
Intelligence Centra. Ta maraton je največje mednarodno 
tekmovanje v iskanju poslovnih rešitev v Sloveniji, udeležilo 
pa se ga je več kot 85 mladih menedžerjev in podjetnikov iz 
več kot osmih držav, ki so v 48-urni preizkušnji razporejeni 
v skupine iskali rešitev poslovnega izziva družbe Plastika 
Skaza. Dogodek Demo day je bil sklepno dejanje intenziv-
nega programa na temo Smart Living and Health, ki se je tri 
mesece odvijal v ABC pospeševalniku v BTC City Ljubljana. 
Deset perspektivnih startupov iz programa Smart Living and 
Health je s svojimi podjetniškimi rešitvami navdušilo 190 do-

ABC pospeševalnik v dvorani 4 v BTC Cityju Ljubljana
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mačih in tujih investitorjev in gostov. Med pomembnimi go-
sti in investitorji na dogodkih so bili tudi Jeff Burton, sousta-
novitelj znanega podjetja Electronic Arts, Oliver Rothschild, 
predsednik podjetja ADVentura Capital, in Patrick Mullane, 
izvršni direktor HBX, Harvard Business School.

Kreativni prostor za zagonska podjetja v ABC Hubu v spodnji etaži Emporiuma

Uvodni nagovor predsednika družbe BTC na dvodnevnem 
poslovnem maratonu International Business Hackathon v ABC 
Hubu v spodnji etaži Emporiuma
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Razvoj družbe BTC temelji na uresničevanju strategije 
trajnostnega razvoja. Naš poslovni model ekoindeks, ki smo 
ga razvili že leta 2008 in za katerega smo prejeli priznanje 
za najbolj inovativni poslovni model, je zasnovan tako, da 
z njim vrednotimo vplive delovanja družbe BTC na okolje 
in družbo. Vsebinski sklopi projektov in aktivnosti, ki so 

vključeni v ocenjevanje, so racionalna raba vode in energije, 
zagotavljanje varnosti, urejanje prometa, skrb za ravnanje z 
odpadki, družbeno odgovorno ravnanje in rezultati poslova-
nja kot pogoj za izvajanje okoljskih standardov. Ponosni smo, 
da ekoindeks družbe BTC iz leta v leto narašča. V letu 2015 je 
dosegel 470 točk.

Misija: EKoinDEKs

Poslovni model ekoindeks

DODANA VREDNOST

ENERGIJA,
VODA

VZAMEMO 
IZ OKOLJA

DRUŽBENA
ODGOVORNOST

HUMANIZACIJA 
OKOLJA, 

SPONZORSTVO, 
DONATORSTVO

VARNOST,
PROMET,
ODPADKI

VRAČANJE 
OKOLJU

STORITVE

StrAtEškI 
NAdzor
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Zelene pešpoti na Trgu mladih v BTC Cityju Ljubljana

V letu 2015 
smo bili zelo 

uspešni na 
vseh področjih 

trajnostnega 
razvoja.

VrEDnotEnjE aKtiVnosti 
VsEBinsKih sKlopoV
Ekoindeks sestavljajo trije vsebinski sklopi:

•	 racionalna raba vode in energije,

•	 zagotavljanje varnosti, urejanje prometa in skrb za rav-
nanje z odpadki ter 

•	 družbeno odgovorno ravnanje.

Ekoindeks vključuje trajnostne projekte družbe BTC, ki vpli-
vajo na okolje in družbo v posameznem letu. Vsak projekt iz 
tega nabora se vrednoti po treh merilih:

K1 – vpliv na širšo družbo

K2 – vpliv na družbo BTC

K3 – zahtevnost aktivnosti

Σ (K1 + K2 + K3)

K – kriterij za izračun ekoindeksa; najvišja vrednost posame-
znega kriterija je 3.

V letu 2015 smo uresničili veliko pomembnih trajnostnih 
projektov s področja ravnanja z energijo, vodo in odpadki, s 
področja prometa, varnosti, humanizacije okolja, družbene 
odgovornosti ter s področja inovativnosti. Izvedli smo 113 
trajnostnih projektov, ki so skupaj dosegli 470 točk.

Ekoindeks 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Točke 297 340 394 418 429 445 460 470

Trajnostni projekti 72 82 87 103 106 115 122 113

Gibanje vrednosti ekoindeksa po letih

2015

kategorija število 
projektov točke

Energija 28 125

Šport 18 74

Izobraževanje in znanost 18 69

Varnost 14 62

Promet 9 48

Družbena odgovornost 10 34

Kultura 8 27

Voda 6 22

Odpadki 2 9

Skupaj 113 470

Vrednosti ekoindeksa po kategorijah v letu 2015
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Misija: EnErGEtsKa UčinKoVitost
Trajnostni pristop upravljanja energije je prav tako pomem-
ben segment družbe BTC, ki ga izvajamo v okviru ener-
getskega stebra družbe BTC. Sem spadajo številni projekti, 
pristopi in načela, s katerimi še dodatno utrjujemo in potrju-
jemo odgovoren odnos do energije. 

V sklopu energetske učinkovitosti iščemo nove in inovativ-
ne zelene tehnologije ter obnovljive vire energije, načine za 
učinkovito in odgovorno ravnanje z energenti in ozaveščeno 
rabo novih tehnologij ter številne druge rešitve. V to vklju-
čujemo tudi investicijska in infrastrukturna vlaganja, ki so 
nujna za zmanjševanje porabe energije.

Na področju t. i. zelene ekonomije smo v družbi BTC najbolj 
izoblikovali energetski steber, ki je pomemben projekt v 
okviru dolgoročne strategije družbe in že prinaša prihodke iz 
sončnih elektrarn ter s svojo dejavnostjo že vpliva na zmanj-
ševanje porabe energije.

Naša ključna cilja pri upravljanju energije sta:

•	 aktivno upravljanje vseh energentov in s tem zmanj-
ševanje porabe v družbi BTC in tudi pri poslovnih 
partnerjih (najemnikih),

•	 aktivnosti v smeri racionalne rabe energije in razvoja 
novih energijskih virov, kamor je usmerjen pričakovani 
razvoj v svetu na področju znanosti, inovacij in tehno-
logije.

V zadnjih petih letih smo v projekte energetske učinkovitosti 
vložili 5.108.831 EUR.

ZManjŠEVanjE poraBE 
EnErGijE
Za doseganje cilja zniževanja porabe električne in toplotne 
energije izvajamo številne investicije v racionalizacijo hlaje-
nja, toplotno izolacijo pročelij, toplotno izolacijo in hidro-
izolacijo streh ter izpopolnjene tehnologije (modernizacija 
nadzornega sistema za ogrevanje, modernizacija hlajenja z 
bankami ledu, uporaba novih LED-tehnologij na svetlobnih 
napisih in pri razsvetljavi, informacijski sistem za energetsko 
upravljanje).

Električno energijo iz obnovljivih virov uspešno proizvajajo 
tri sončne elektrarne, s katerimi lahko na leto pridobimo 
celo do 2 milijona kWh zelene energije, postavljene pa so 
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Sončna elektrarna na strehah dveh logističnih zgradb na površini 13.000 m2

v poslovni enoti Logistični center, na južnem delu pročelja 
Kristalne palače in v enoti Murska Sobota. V zadnji poleg 
sončne elektrarne obratuje še plinska soproizvodna ali koge-
neracijska naprava, ki na trajnostno vzdržen način proizvaja 
toplotno in električno energijo.

V letu 2015 smo na področju energetske učinkovitosti 
izpeljali 28 projektov. V okviru zmanjševanja porabe energije 
smo izvedli naslednje pomembnejše projekte in posodobitve 
v infrastrukturo in opremo:

•	 ogrevanje Vodnega mesta Atlantis z odpadno toploto 
podjetja Julon;

•	 interni energetski pregledi in projekt GO-Eco;

•	 posodobitev razsvetljave v notranjem delu tržnice BTC 
City (prehod na LED-tehnologijo);

•	 prenova hladilnih sistemov (dvorana 7 in Športni center 
Millenium);

•	 delna zamenjava razsvetljave na vzhodni fasadi dvorane A;

•	 delna predelava toplotne postaje v dvorani A;

•	 prenova fasade na vzhodnem delu dvorane A;

•	 ureditev razsvetljave ulice med dvoranama 2 in 7;

•	 zamenjava fluorescentnih sijalk z LED-cevmi v sever-
nem delu tržnice BTC City;

•	 zamenjava svetil (reflektorjev) na teniških igriščih v 
Športnem centru Millenium;

•	 prenova strehe na upravni stavbi v Češči vasi;

•	 dograditev razsvetljave v skladišču 1 v Češči vasi; 

•	 izdaja brošure z energetskimi priporočili za poslovne 
partnerje;

•	 ozaveščevalne nalepke za racionalno rabo energije.

Vrednost investicij v energetsko učinkovitost družbe BTC v 
obdobju med 2011 in 2015 (v EUR)
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V letu 2015 smo iz
obnovljivih virov
proizvedli 1.785.812 kWh
zelene energije, kar
zadostuje za povprečno
letno porabo več kot 
470 gospodinjstev.

URE — učinkovita raba energije
OVE — obnovljivi viri energijekWh/leto 2011 2012 2013 2014 2015

Prihranek  
(projekti URE)

67.080 830.400 1.198.310 1.635.660 2.296.876

Proizvodnja zelene 
energije iz OVE

1.017.356 1.226.460 1.535.263 1.618.862 1.785.812

Skupaj 1.084.436 2.056.860 2.733.573 3.254.522 4.082.688

Znižanje emisij  
CO

2
 (kg)

759.105 1.439.802 1.913.501 2.278.165 2.857.882
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Prihranki iz projektov URE (v kWh), proizvodnja zelene energije iz OVE (v kWh) in znižanje emisij CO2 (v kg)
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Proizvodnja zelene 
energije iz OVE Znižanje emisij CO

2

2014

3.000.000

2015

ManjŠa poraBa EnErGijE in 
ZManjŠanjE iZpUsta
Na področju energije so rezultati projektov modernizacije 
in uporabe novih tehnologij ali alternativnih virov iz leta v 
leto boljši. Kažejo se v manjši porabi električne in toplotne 
energije ter v zmanjšanju izpusta CO2.

Tabela: Vrednost investicij v energetsko učinkovitost družbe BTC med letoma 2011 in 2015 (v EUR)
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URE — učinkovita raba energije
OVE — obnovljivi viri energije jUlonoVa toplotna 

EnErGija GrEjE VoDno 
MEsto atlantis 
Z novim trajnostnim sistemom za prenos toplotne in zelene 
energije iz podjetja Julon, s katerima ogrevamo Vodno mesto 
Atlantis, smo konec leta postavili nov mejnik zmanjševanja 
okoljskih vplivov in naredili nov korak k bolj zeleni Ljubljani. 
Toplotna energija v obliki vroče vode nastaja v podjetju Julon v 
proizvodnem procesu ECONYL®, ki velja za edinstven sistem 
krožnega gospodarstva v svetovnem merilu, v katerem iz od-
padkov pridobivajo sekundarne surovine za poliamidno prejo, 
ta pa ima popolnoma enako kakovost kot izdelki, pridobljeni 
iz surove nafte. Energijo, ki nastane pri tem, podjetje Julon 

delno znova uporabi v proizvodnih procesih, preostanek pa 
preusmeri v bazene Vodnega mesta Atlantis in tako stood-
stotno zadosti potrebam po toplotni energiji vodnega mesta. 
Investicija v projekt je znašala 300.000 EUR, z njo pa bomo 
nadomestili 7000 MWh toplotne energije.

Projekt bo imel velik pozitiven vpliv na okolje, saj v letu 2016 
na podlagi tega projekta predvidevamo zmanjšanje izpusta 
ogljikovega dioksida za več kot 2000 ton, kar bo prispevalo k 
čistejšemu zraku v mestu. Za primerjavo, to je toliko emisij 
ogljikovega dioksida, kolikor jih povzroči 1100 avtomobilov, ki 
na leto prevozijo 12.700 kilometrov. Skupaj z drugimi projekti 
za učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije bomo 
v letu 2016 izpust ogljikovega dioksida znižali za približno 
5000 ton, v primerjavi z izhodiščnim letom 2011. 

Pozitivni okoljski vplivi, ki jih prinaša projekt

Sodelovanje družb BTC in Julon pri uporabi presežkov toplotne energije prispeva k trajnostnemu razvoju prestolnice
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Misija: oDpaDKi Za sUroVinE
V družbi BTC že vrsto let za zaposlene, obiskovalce in 
poslovne partnerje izvajamo projekte, s katerimi zagotavlja-
mo odgovorno ravnanje z odpadki. Dosledno uresničujemo 
pomembna cilja na tem področju, in sicer povečanje deleža 
ločenih sekundarnih surovin v celotnih odpadkih, ki jih 
nato posredujemo v reciklažo, ter zmanjšanje deleža meša-
nih komunalnih odpadkov. Z ločevanjem odpadkov je naše 
ravnanje koristno na več področjih, saj precej manj obreme-
njujemo okolje ter s ponovno uporabo surovin prihranimo 
ogromno energije in surovin v gospodarstvu.

UčinKoVit sistEM ZBiranja, 
ločEVanja in oDVažanja 
oDpaDKoV
V družbi BTC imamo vzpostavljen dober in učinkovit sistem 
načrtnega in sprotnega zbiranja ter ločevanja odpadkov na 
izvoru, ki je namenjen tako zaposlenim kot poslovnim par-
tnerjem in obiskovalcem. 

Ker se zavedamo naše vpetosti v okolje, v okviru standarda 
ISO 14001 skrb za okolje uresničujemo z obvladovanjem 
okoljskih vidikov in izvajanjem okoljskih programov. Za 

zaposlene so v poslovnih prostorih na voljo triprekatni koši 
za ločevanje odpadkov, za obiskovalce smo postavili ekološke 
otoke z ločevalnimi koši, za najemnike pa smo za ločevanje 
odpadkov uredili sortirna mesta. V vseh štirih enotah (BTC 
City Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota in Logistični 
center) imamo tudi svoje ekološke postaje in stiskalnice 
odpadkov.

V letu 2015 smo v družbi BTC zbrali kar 5200 ton različnih 
odpadkov, ki smo jih na svojih ekoloških postajah skrbno 
ločili na 34 frakcij, od tega 22 frakcij sekundarnih surovin. 
Če jih združimo v večje kategorije, so vrste sekundarnih su-
rovin, ki jih ločujemo: gradbeni odpadki, plastična embalaža, 
biorazgradljivi odpadki, mešana embalaža, steklena embala-
ža, kovine in kovinska embalaža, lesena embalaža, papirna in 
kartonska embalaža, električna in elektronska oprema.

Od vseh zbranih odpadkov smo že na samem izvoru ločili 76 
% sekundarnih surovin. Za mešane komunalne odpadke po-
skrbi komunalno podjetje v sortirnici odpadkov na centralni 
ekološki postaji in iz njih pridobi nadaljnjih 40 % surovin. 
Pri vseh dejavnostih v BTC-ju večji del odpadkov ustvarijo 
podjetja in le manjši del obiskovalci, zato sta ozaveščanje in 
obveščanje poslovnih partnerjev ključna pri gospodarnem 
ravnanju z odpadki.
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Zavedamo se, da je učinkovito, redno ozaveščanje in infor-
miranje vseh deležnikov o pravilnem zbiranju in sortiranju 
odpadkov ključno za naš skupni uspeh. 

V letu 2015 smo na področju zbiranja, ločevanja in odvažanja 
odpadkov izvedli naslednje projekte:

•	 nadgradnja sistema ločevanja odpadkov (nakup novih 
notranjih ločevalnih košev za obiskovalce);

•	 postavitev dodatnih zunanjih ločevalnih košev za obi-
skovalce na vzhodnem delu dvorane A;

•	 ozaveščevalne nalepke za ločevanje odpadkov.

Na področju odpadkov se rezultati trajnostnih projektov 
modernizacije sistema ravnanja z odpadki in ozaveščanja 
javnosti o smotrnem ravnanju kažejo predvsem v poveče-
vanju deleža sekundarnih surovin in zmanjševanju deleža 
komunalnih odpadkov. Od leta 2000, ko smo začeli sistema-
tično ravnati z njimi, nam je uspelo delež ločenih odpadkov 
povečati z 20 % na 76 %.

Novi ločevalni triprekatni koši za obiskovalce BTC Cityjev

Električno vozilo za odvoz odpadkov na območju BTC City Ljubljana

HVALA, 
KER 

VAM NI 
VSEENO. 

VSAK 
SLOVENEC V 
POVPREČJU 

PRIDELA 420 KG 
ODPADKOV 

LETNO.  

VEČ VEŠ, 
MANJ POTREBUJEŠ. 

www.misijazeleno.si

Ozaveščevalna nalepka
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Delež zbranih odpadkov (v %) v letu 2015 

76 % sekundarne surovine

24 % ostali odpadki

Glavne vrste sekundarnih surovin (delež v %) v letu 2015

49 % gradbeni odpadki

20 % plastična embalaža

9 % biorazgradljivi odpadki

7 % mešana embalaža

4 % steklena embalaža

4 % kovine in kovinska embalaža

4 % lesena embalaža

3 % papirna in kartonska embalaža

UsMEritEV V KonCEpt 
KrožnEGa GospoDarstVa
Skladno s strateškimi usmeritvami v okviru strategije razvoja 
družbe do leta 2020 se družba BTC usmerja v koncept 
krožnega gospodarstva, ki nastajanje odpadkov znižuje proti 
ničelni stopnji, predvsem pa celoten koncept razume v širšem 
smislu in postavlja BTC kot poligon za preizkušanje inovativ-
nih idej, ki izvirajo iz tega koncepta.

Spreminjanje odpadkov v vir je za krožno gospodarstvo 
ključno, vendar so odpadki le del tega kroga. Za krožno 
gospodarstvo je potrebno več: prek kroga predelave (repair), 
ponovne uporabe (reuse), recikliranja (recycle), izposoje 
(borrow) in zamenjave (exchange) morajo odpadki ene 
industrije postati vhodni material za drugo. Brez aktivnega 
medsebojnega sodelovanja med podjetji v tem krogu ne bo 
rezultatov. In tu se za družbo BTC in Misijo: Zeleno odpirajo 
nove poslovne priložnosti.

V letu 2015 
smo skupaj s 
poslovnimi partnerji 
zbrali in ločili 76 % 
sekundarnih surovin.
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Misija: Varčno Z VoDo
Tudi z vodo, ki nam daje življenje in je kot taka nepogrešlji-
va za vsa živa bitja, v okviru strategije trajnostnega razvoja 
ravnamo izjemno varčno in preudarno. Z našim informacij-
skim sistemom pravočasno ugotavljamo izgubo vode, redno 
spremljamo njeno porabo in z različnimi ukrepi poskušamo 
porabo še dodatno zmanjšati.

Zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce prijazno, z 
brošurami in nalepkami, spodbujamo k varčni in preudarni 
rabi vode. 

Rezultati trajnostnih projektov na tem področju, ki vključuje-
jo ozaveščanje, obnovo vodnih, hidrantnih in kanalizacijskih 
omrežij ter uvajanje novih tehnologij, so dobri ter se kažejo v 
manjših izgubah vode in brezhibnem vodovodnem omrežju.

UKrEpi Za ZManjŠEVanjE 
poraBE VoDE
Do zdaj smo zamenjali 1600 metrov vodovodnih cevi, s či-
mer smo izgube vode od leta 2000 zmanjšali z 20 % na 5,5 %.

V letu 2015 smo na področju ukrepov za zmanjševanje pora-
be vode in ozaveščanja izvedli naslednje projekte:

•	 ureditev kanalizacijskih jaškov pri dvorani 8;

•	 namestitev ločenih oglenih filtrov v Vodnem mestu 
Atlantis;

•	 razstava Pestrost slovenskih voda;

•	 dozirna črpalka za fontano;

•	 podpora Slovenskega društva za zaščito voda;

•	 ozaveščevalne nalepke za racionalno rabo vode.

s posodobitvijo
vodovodnega 

omrežja in rednim 
spremljanjem porabe 

vode so v letu 2015 
izgube vode znašale 

le 5,5 %.
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Misija: ZElEni proMEt
V družbi BTC želimo zmanjšati tudi vplive izpušnih pli-
nov na okolje ter prispevati k večji varnosti in pretočnosti 
prometa. Poskrbeli smo za dodatna parkirna mesta, veliko pa 
vlagamo tudi v posodobitev naše prometne infrastrukture. 

BtC City VsE Bolj prijaZEn 
Do pEŠCEV, KolEsarjEV in 
VoZniKoV
V preteklih letih smo na področju upravljanja prometa ure-
sničili kar nekaj pomembnih projektov. Ker smo želeli obmo-
čje BTC City Ljubljana narediti prijazno tako do pešcev kot 
kolesarjev, smo uredili kolesarske steze in pešpoti ter dodatne 
pločnike. Kolesarjem je na voljo več kot 470 parkirnih mest 
za kolesa. Za varnejši in bolj pretočen promet je bilo zgra-
jenih 12 krožišč in garažna hiša, postavili pa smo tudi table 
za obveščanje o prostih parkirnih mestih. Na območju BTC 
City Ljubljana je na voljo 8500 brezplačnih parkirnih mest 
pa tudi posebna parkirna mesta za invalide in nosečnice. Ob 
dnevnih konicah in prireditvah zagotovimo urejeno vodenje 
in usmerjanje prometa. 

Našim obiskovalcem sta na voljo tudi mestni avtobus in 
brezplačni Citybus, vozniki električnih in do okolja prijaznih 
avtomobilov lahko vozila polnijo na treh brezplačnih polnil-
nih mestih, v družbi BTC pa za prevoz po našem »mestecu« 
uporabljamo dva električna avta.

ŠtEVilni projEKti Za 
iZBoljŠanjE proMEtnE 
UčinKoVitosti
V letu 2015 smo na področju prometa uresničili več projek-
tov, med katerimi smo v okviru zagotavljanja varnejšega in 
bolj pretočnega prometa izvedli naslednje pomembne korake:

•	 ureditev in povečanje pretočnosti Letališke ceste;

•	 ureditev ceste in parkirišč pri Emporiumu;

•	 ureditev parkirišča med Argentinsko restavracijo in 
Letališko cesto;

•	 preureditev parkirišča v BTC Cityju Murska Sobota;

•	 postavitev pokrite postaje za avtomatizirano izposojo 
koles v BTC Cityju Murska Sobota;
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•	 postavitev električne polnilnice za polnjenje električ-
nih vozil pred Kristalno palačo;

•	 osvežitev zelenih poti v BTC Cityju;

•	 ureditev novih kolesarskih stez ob prenovljeni Letali-
ški cesti;

•	 ureditev novih osvetljenih pešpoti ob prenovljeni 
Letališki cesti;

•	 postavitev »olimpijske kolesarnice« v poslovni stolpni-
ci BTC City v sodelovanju z OKS (brezplačna kolesa za 
zaposlene v poslovni stolpnici BTC City).

Hitra polnilnica za polnjenje električnih vozil pred Kristalno 
palačo v BTC Cityju Ljubljana

Avtomatiziran sistem izposoje koles v BTC Cityju Murska 
Sobota

Prenovljeni odsek Letališke ceste

prEnoVa oDsEKa lEtaliŠKE 
CEstE 
V maju je bil prenovljen odsek Letališke ceste z novima kro-
žiščema med Bratislavsko cesto in Emporiumom, upošteva-
joč elemente sodobnega urbanizma, s čimer je družba BTC 
stopila še korak dlje na področju trajnostnega razvoja. Pri 
načrtovanju gradnje so bili upoštevani okoljski, trajnostni, 
estetski, tehnični in arhitekturni vidiki. 

Poleg po novem polkilometrskem cestnem odseku se lahko 
kolesarji v ljubljanski BTC City pripeljejo po novi kolesarski 
stezi ali se sprehodijo po urejeni in osvetljeni pešpoti. Vse 
obiskovalce pozdravi nasad 68 mladih medonosnih javorjev 
in v krožišču še cvetlična greda.

Nova prometna pridobitev omogoča razcvet celotnega jugo-
vzhodnega dela Ljubljane ter prinaša prednosti za razvoj BTC 
Cityja in prestolnice tako v smislu infrastrukture kot dodane 
vrednosti za obiskovalce, saj med drugim omogoča hitro 
pretočnost prometa in ljubljanski BTC City še bolj povezuje z 
mestno prometno infrastrukturo. 

Gradnja prvega dela sodobne štiripasovnice Letališke ceste 
je tako tudi kamenček v mozaiku prizadevanj družbe BTC v 
okviru Misije: Zeleno, še posebej z vidika zagotavljanja pro-
metne varnosti, spodbujanja trajnostne urbane mobilnosti in 
odgovornega ravnanja z okoljem.

S prenovo odseka Letališke ceste je postal BTC City Ljublja-
na bogatejši za sodobno prometnico, po kateri lahko odslej 
obiskovalci bodisi z avtomobilom, kolesom ali peš še hitreje, 
varneje in v prijetnem ambientu obiščejo priljubljeno lju-
bljansko nakupovalno središče.

V prometu se rezultati trajnostnih projektov iskanja alterna-
tivnih načinov prevoza, vlaganja v infrastrukturo in ozave-
ščanja javnosti kažejo v hitrejšem pretoku prometa skozi 
območje, uporabi do okolja prijaznih prevoznih sredstev in 
tako manjšem obremenjevanju okolja z izpusti.
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Misija: Varnost Za VsE
V okviru Misije: Zeleno je eden ključnih ciljev zagotoviti obi-
skovalcem, poslovnim partnerjem in zaposlenim na območju 
BTC splošno, požarno in prometno varnost.

Ta cilj uresničujemo z različnimi aktivnostmi, med katerimi 
je treba omeniti predvsem preventivno delovanje na po-
dročju varstva pred požarom, vzdrževanje in posodabljanje 
sistemov varovanja premoženja ter stalno navzočnost varno-
stnikov in gasilcev, ki nadzirajo območje.

V letu 2015 smo na področju zagotavljanja varnosti uresničili 
naslednje projekte:

•	 ureditev protivlomnega sistema in pristopne kontrole za 
spodnjo etažo Emporiuma;

•	 ureditev požarnega izhoda v severnem delu dvorane 7;

•	 preureditev varnostne razsvetljave objektov D in F v 
Logističnem centru BTC;

•	 nadgradnja požarne varnosti hladilnice – objekta G v 
Logističnem centru BTC;

•	 nadgradnja protipožarne centrale v Logističnem centru 
BTC;

•	 razširitev požarnega javljanja na severnem delu tržnice 
BTC City;

•	 nadgradnja požarnega sistema (menjava komunikacije 
– požarnega javljanja);

•	 dograditev videonadzornega sistema v Vodnem mestu 
Atlantis;

•	 razširitev videonadzornega sistema v skladišču Spar v 
Logističnem centru BTC;

•	 sodelovanje v projektu Varno na kolesu.

Za čim učinkovitejše zagotavljanje varnosti na območju BTC 
Cityja Ljubljana imamo lastno enoto varovanja, v kateri se 
zaposleni redno udeležujejo strokovnih izobraževanj in izpo-
polnjevanj ter vseskozi sodelujejo s policijo, reševalci in gasil-
ci. V okviru splošne varnosti stalno posodabljamo centralno 
voden videosistem ter protivlomne in protipožarne sisteme.

Na področju varnosti se rezultati trajnostnih projektov 
modernizacije in nenehnega izboljševanja sistema varnosti 
kažejo v večjem splošnem zavedanju obiskovalcev, poslovnih 
partnerjev in zaposlenih, da so na območju BTC varni, najsi 
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gre za splošno varnost, požarno varnost, varnost premoženja 
ali prometno varnost. 

Vsako leto se ob začetku šolskega leta začne vseslovenska 
kolesarska pobuda Varno na kolesu, ki je namenjena zago-
tavljanju prometne varnosti najmlajših kolesarjev. Poudarja 
varno vožnjo s kolesom pa tudi opozarja na problematiko 
neurejene kolesarske infrastrukture v marsikaterem slo-
venskem kraju. Poleg varnosti je temeljni namen pobude 
še spodbujanje kolesarstva kot zdravega načina življenja, 
ki posameznikom prinaša kakovostnejše življenje. Mlade 
kolesarje skozi različne sklope aktivnosti spodbuja k varnej-
šemu in previdnejšemu ravnanju v cestnem prometu, delo in 
trud otrok pa sta ob koncu razpisa nagrajena z denarnimi in 
praktičnimi nagradami. Vseslovenski kolesarski pobudi so se 
pridružili številni partnerji, med drugim Agencija RS za var-
nost prometa, Kolesarska zveza Slovenije, Telekom Slovenije, 
družba BTC in Kolesarsko društvo Rog. 

Ustvarjalni izdelki osnovnošolcev v okviru razpisa Varno na kolesu
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Misija: DrUžBEno oDGoVorni
Poleg skrbi za okolje si v družbi BTC že vrsto let prizade-
vamo za napredek tudi glede širše družbene odgovornosti. 
Ta tendenca se predvsem v zadnjih letih širi na področja 
ustvarjalnosti, kulture in mladih, ki so v družbi pogosteje 
zapostavljena. Veliko pozornosti v okviru družbeno odgo-
vornih aktivnosti vsako leto namenjamo sponzorstvom in 
donacijam. S sponzorstvi pokrivamo različne programe na 
področju znanosti, izobraževanja, šolstva, umetnosti, kulture, 
športa in inovativnosti ter ekologije.

V letu 2015 smo podprli več kot 300 organizacij, posamezni-
kov, dogodkov in drugih aktivnosti ter projektov s podro-
čij športa, izobraževanja in znanosti, kulture, upravljanja 
energije, prometa, ravnanja z okoljem, vodo ter varnosti in 
družbene odgovornosti.

V zadnjih petih letih smo v projekte družbene odgovornosti 
vložili 5.097.035 EUR.

Vrednost sredstev za sponzorstva in donatorstva družbe BTC 
v obdobju med 2011 in 2015 (v EUR)
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24-urno dobrodelno kolesarjenje z Markom Balohom v 
Športnem centru Millenium 

Mitja Petkovšek na obisku v vrtcu v okviru projekta Beti in Cej 
v vrtcih, kjer so otrokom brali knjigo Beti in Cej nakupujeta

Z DoBroDElniM 
KolEsarjEnjEM sMo ZBirali 
hrano
Dandanašnja realnost sta izobilje na eni strani in pomanj-
kanje na drugi. Najšibkejših smo se spomnili tudi v družbi 
BTC, ko smo na začetku leta v Športnem centru Millenium 
jubilejno že desetič priredili dobrodelni 24-urni kolesarski 
podvig. Marku Balohu, enemu najboljših ultrakolesarjev na 
svetu, se je pridružilo več kot 100 rekreativnih in profesional-
nih kolesarjev. V podporo humanitarni organizaciji Anina 
zvezdica so poganjali pedale in skupaj z drugimi obiskovalci 
Športnega centra Millenium zbrali več kot 500 kilogramov 
hrane z daljšim rokom uporabe.

prijateljstvo, ki je poklon prijateljstvu in krepitvi medseboj-
nih otroških vezi. Pri ustvarjanju izvirnih del je sodelovalo 
več kot 2700 otrok iz 70 slovenskih vrtcev in osnovnih šol. 
Prav tako pod okriljem društva Sobivanje je pred Vodnim 
mestom Atlantis potekala sklepna prireditev v okviru pro-
jekta Živim zdravo – Festival sobivanja. Ta je združil kar 
3900 otrok in je tako najmlajše kot njihove starše spodbujal 
k zdravemu načinu življenja. Sodelovali smo tudi v projektu 
Varno na kolesu, katerega nosilec je družba Butan plin in ki 
je letos povezal okoli 2000 učenk in učencev iz 65 slovenskih 
osnovnih šol.

o trajnostnEM 
naKUpoVanjU sMo 
oZaVEŠčali najMlajŠE
V sodelovanju z Mladinsko knjigo smo izdali poučno slika-
nico z naslovom Beti in Cej nakupujeta, ki smo jo predstavili 
otrokom iz petdesetih vrtcev in šol. Otroška knjižna uspešni-
ca na zanimiv in poučen način pripoveduje o dogodivščinah 
glavnih junakov in njunem premišljenem odnosu do okolja. 
Najmlajše smo v sodelovanju z Energetiko.net obiskali v 
družbi prikupne maskote Beti ter vsako šolo in vrtec tudi 
obdarili s slikanico. Izdelali smo privlačne ozaveščevalne 
nalepke, ki spodbujajo k doslednemu ločevanju odpadkov ter 
racionalni rabi vode in energije. Z nalepkami smo opremili 
tudi vse tri BTC Cityje po Sloveniji – v Ljubljani, Novem 
mestu in Murski Soboti.

Z otroKi sMo DoMisElno 
UstVarjali
V kletnih prostorih dvorane A smo pomladi ob svetovnem 
dnevu voda postavili razstavo z naslovom Pestrost sloven-
skih voda. Predstavljena dela so v istoimenskem natečaju, ki 
je potekal pod okriljem društva Sobivanje, ustvarili otroci 
iz slovenskih vrtcev in osnovnih šol. Ob natečaju so otroci 
spoznavali potrebo po ohranjanju vode ter načine za izbolj-
šanje njene kakovosti in zaščite. Spomladi je v sodelovanju z 
društvom Sobivanje že tretje leto zapored potekal zaključni 
dogodek z razglasitvijo zmagovalcev natečaja Spodbujamo 
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Zaključek natečaja Spodbujamo prijateljstvo

MlaDiM sMo oMoGočili 
DoDatno poDjEtniŠKo 
iZoBražEVanjE
V okviru inovativnega programa BTC Campus je spomladi 
trideseterica mladih diplomantov že tretje leto zapored uspe-
šno končala trimesečno podjetniško izobraževanje. Udele-
ženci programa, ki ga družba BTC organizira v sodelovanju s 
Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze 
v Ljubljani in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, 
so obiskali 12 modulov predavanj v prostorih Logističnega 
centra v BTC Cityju Ljubljana. Z izobraževanjem so znanje, 
pridobljeno med visokošolskim študijem, nadgradili s temelj-
nimi podjetniškimi veščinami in si tako izboljšali karierne 
možnosti. Na dogodku Zlata nit je družba BTC marca ta 
projekt predstavila kot zlato prakso.

V stroKoVnih KroGih sMo 
prEDstaVili sVojo ZElEno 
rast
V Kristalni palači smo gostili 3. zeleni forum, na katerem 
so predavatelji in razpravljavci poudarili številne izzive in 
predloge, ki so lahko pomembni gradniki zelene proračunske 
in razvojne reforme Slovenije. Poleg tega smo gostili prvi 
slovenski Urbani forum z naslovom Pametna mesta za traj-
nostni razvoj Slovenije in zeleno rast, ki ga je v sodelovanju z 
Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in GFS Inštitu-
tom organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor. Na priredi-
tvi je rezultate dolgoletnega vlaganja v trajnostni razvoj, ki ga 
v družbi BTC uspešno uresničujemo s strateškim projektom 
Misija: Zeleno, predstavil Jože Mermal, predsednik uprave 
družbe BTC.
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Prvi slovenski Urbani forum z naslovom Pametna mesta za 
trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast v Kristalni palači v 
BTC Cityju Ljubljana

ŠtEVilo aMBasaDorjEV 
trajnostnEGa DEloVanja 
naraŠča
Vsi omenjeni projekti so le delček trajnostne sestavljanke, ki 
jo v družbi BTC iz leta v leto nadgrajujemo in jo vsako leto 
strnemo v trajnostno poročilo. Še več, ker se zavedamo, da je 
graditev trajnostne oaze v domeni vsakega od nas, k odgo-
vornejšemu ravnanju spodbujamo vse naše deležnike. Tako 
smo denimo za poslovne partnerje v sodelovanju z Institu-
tom Jožef Stefan izdelali brošuro z energetskimi priporočili 
za poslovne prostore. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je 
zavzetežev med zaposlenimi, poslovnimi partnerji, obisko-
valci … vsako leto več.

Giro rosa
Če je BTC City v letu 2014 dihal z rekreativnimi kolesarji, je 
kot vnovičen izkaz zaupanja svetovne kolesarske javnosti v 
izvrstno organizacijo julija 2015 v Ljubljani potekal športni 
dogodek svetovnih razsežnosti na profesionalni ravni – dirka 
Giro Rosa, ki se po pisanju The New York Times-a uvršča 
med top 20 športnih dogodkov na svetu v letu 2015. 

Giro Rosa, ena najzahtevnejših kolesarskih preizkušenj v žen-
skem koledarju Mednarodne kolesarske zveze (UCI), je prvič 
v zgodovini potekala izven italijanskih meja. Prolog 10-dnevne 
večetapne dirke, kamor je povabljenih le 18 najboljših ekip na 
svetu, je potekal po ulicah Ljubljane, v petek, 3. julija 2015, 
naslednji dan pa je potekala prva etapa dirke s startom v 
Kamniku in ciljem v BTC Cityju Ljubljana.

Dogodek se je še posebej vtisnil v spomin slovenskih navi-
jačev, saj so lahko med 18 najboljšimi ekipami na svetu pono-
sno navijali za kolesarke ekipe BTC City Ljubljana. 

S podporo profesionalne ženske kolesarske ekipe BTC City 
gradimo temelje za nadaljnji razvoj ženskega kolesarstva 
v Sloveniji, ponujamo priložnosti mladim dekletom in jih 
motiviramo za rekreativno ali tekmovalno plat športa ter 
promoviramo kolesarjenje in zdrav način življenja med splo-
šno javnostjo, še posebej pa med ženskami, ter tako skrbimo 
tudi za večjo socializacijo in druženje ob zdravem načinu 
življenja.

Prva etapa dirke Giro Rosa, ene najzahtevnejših kolesarskih 
preizkušenj v ženskem koledarju Mednarodne kolesarske 
zveze (UCI)

Ženska profesionalna kolesarska ekipa BTC City Ljubljana
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V lEtU 2015 BoGata 
poDpora VsEM poDročjEM 
DEloVanja DrUžBE BtC

šport:

•	 sponzorstvo in soorganizacija maratona Franja BTC City;

•	 sponzorstvo in soorganizacija dirke Giro Rosa;

•	 generalno pokroviteljstvo in soorganizacija svetovnega 
pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob 
Savinji;

•	 sponzorstvo Smučarskega in skakalnega kluba Ljubno BTC;

•	 sponzorstvo Gimnastične zveze Slovenije in posamičnih 
reprezentantov;

•	 sponzorstvo Košarkarskega kluba Olimpija;

•	 sponzorstvo Namiznoteniške zveze Slovenije;

•	 sponzorstvo Olimpijskega komiteja Slovenije;

•	 sponzorstvo HDD Olimpija;

•	 sponzorstvo Golf zveze Slovenije;

•	 sponzorstvo Hokejske zveze Slovenije;

•	 sponzorstvo Teniške zveze Slovenije;

•	 sponzorstvo Športnega društva Apnea Slovenija 
(Samo Jeranko);

•	 sponzorstvo Kolesarskega društva Rog;

•	 sponzorstvo profesionalne ženske kolesarske ekipe 
BTC City;

•	 prireditev Tek na Kristalno palačo;

•	 tradicionalni kolesarski maraton BTCIKLIN v 
BTC Cityju Murska Sobota.

kulturA:

•	 podpora delovanju SiTi Teatra BTC;

•	 podpora Cankarjevemu domu in sodelovanje z njim;

•	 sponzorstvo Festivala Ljubljana;

•	 pokroviteljstvo umetniške trgovine mladih umetnikov 
SiTi ARTstore;

•	 podpora Društvu Bralna značka Slovenije (ZPMS);

•	 podpora Društvu likovnih umetnikov Ljubljana.

IzoBrAžEVANjE IN zNANoSt:

•	 postavitev podjetniškega središča ABC Hub v spodnji 
etaži Emporiuma;

•	 postavitev ABC pospeševalnika v dvorani 4;

•	 podpora Inštitutu za razvoj startupov in mladih podjetij 
ABC;

•	 podpora izobraževalnemu programu BTC Campus za 
pomoč mladim pri iskanju prve zaposlitve;

•	 strateško partnerstvo s Centrom poslovne odličnosti 
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani;

•	 sodelovanje s Slovensko znanstveno fundacijo 
(pospeševanje in promocija znanosti);

•	 sodelovanje na IBM forumu;

•	 partnerstvo z Združenjem Manager;

•	 sponzorstvo prireditev Slovenska marketinška 
konferenca, Dnevi energetikov, Okoljsko srečanje;

•	 pokroviteljstvo dogodka Ljubljana Forum 2015;

•	 sodelovanje z IEDC – Poslovno šolo Bled in podpora 
šoli;

•	 sponzorstvo društva TEDx Ljubljana.

družBENA IN okoljSkA 
odgoVorNoSt:

•	 postavitev igrišča za minigolf za otroke pred Vodnim 
mestom Atlantis;

•	 postavitev olimpijske ure na Trgu mladih;

•	 24-urno kolesarjenje z Markom Balohom;

•	 soorganizacija natečaja Spodbujamo prijateljstvo;

•	 donacija prostora v dvorani 1 za zbiranje daril v okviru 
dobrodelne akcije Božiček za en dan;

•	 izvedba dogodkov na tržnici BTC City za promocijo 
slovenskih izdelkov in jedi;

•	 brezplačno smučanje pozimi na Trgu mladih;

•	 soorganizacija Festivala sobivanja;

•	 zasaditev 68 medonosnih javorjev ob prenovljeni 
Letališki cesti.

družba BtC se 
najlepše zahvaljuje 

vsem svojim poslovnim 
partnerjem za odlično 
sodelovanje, v okviru 

katerega soustvarjamo 
trajnostne zgodbe.
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Izdal: BTC d. d. 

Oblikovanje: Saatchi & Saatchi

Fotografije: Arhiv BTC 
 
Ljubljana, marec 2016

Trajnostno poročilo si lahko 
ogledate tudi na spletni strani 
www.misijazeleno.si.

Kontakt:

BTC d. d.

Šmartinska 152, 

1000 Ljubljana

Enota Misija Zeleno

T: +386 1 585 13 00

F: +386 1 585 14 27 

E: misijazeleno@btc.si

W: www.misijazeleno.si

Tiskano na 
recikliranem papirju
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