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MISIJA: ZELENO KOT NOV
STEBER RAZVOJA DRUŽBE
skoki za ženske«; posebna nagrada za dosežke na področju
učinkovite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovljivih
virov in energetskega managementa v okviru 15. dnevov
energetikov; nagrada za uresničevanje okoljevarstvenih ciljev na področju logistike »Zelena logistika 2013«; nagrada
»Turistična prizma za novo kvaliteto v turizmu«; Slovenska
znanstvena fundacija je družbi podelila priznanje Platinasti
donator.

Ekološka ozaveščenost in zelene vsebine, s katerimi se
zmanjšujejo negativni vplivi na okolje ter se krepijo vezi
med podjetjem in širšo družbeno skupnostjo, že vrsto let
zaznamujejo naklonjenost BTC-ja do najrazličnejših smeri
trajnostnega razvoja. Družba vsako leto pospešuje tovrstne
aktivnosti, zaradi česar vedno znova prihaja do novih spoznanj, dosežkov in vsebin, s katerimi BTC različnim deležnikom lahko doprinese še več. V letu 2013 smo na osnovi
pridobljenih izkušenj in dobre prakse pri pozitivnih učinkih
trajnostnega razvoja, katerega bistveni cilj je izboljšanje
kakovosti življenja, trajnostnemu razvoju dvignili pomen
tako, da je Misija: Zeleno obravnavana kot eden od podpornih stebrov poslovanja družbe. Svoje podjetniško ravnanje
in odnos do trajnostnega razvoja smo skupaj z družbenimi
in okoljskimi cilji združili v Misijo: Zeleno.
Leto 2013 je tudi sicer na tem področju predstavljalo presežno leto. Ponovno smo znižali porabo energije, vidni so bili
rezultati pri zmanjšanju porabe energentov, proizvodnji lastne zelene energije, pri odgovornem ravnanju z odpadki in
zmanjšanju izpustov CO2, ustanovili smo samostojno enoto
Energetski management in povečali vrednost Ekoindeksa.
Družba je lani prejela številne nagrade in priznanja, katerih
vsebina temelji na trajnostnem razvoju: evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji v
kategoriji velikih podjetij za projekt »BTC City in smučarski

Družba je v letu 2013 Misijo: Zeleno umestila v svojo dolgoročno strategijo razvoja kot nov podporni steber družbe,
ker želimo, da ravno zelene vsebine in trajnostni razvoj
postanejo sestavni del poslovne prakse in poslovnih odločitev, saj bomo le na ta način postopno spodbujali trajnostno
ravnanje vseh deležnikov. Prav gotovo pa ob vseh aktivnostih s konotacijo družbene odgovornosti najraje izpostavim
projekt BTC Campus, ker je družba pri tem projektu skupaj
s Centrom poslovne odličnosti pri Ekonomski fakulteti v
Ljubljani in Zavodom RS za zaposlovanje neposredno pomagala pri zaposlitvi oziroma samostojni podjetniški poti
mladim diplomantom, ki še niso dobili prve zaposlitve, so
pa z dodatnimi nasveti in praktičnimi znanji iz podjetništva
pridobili nova znanja, samozavest ter konkretne napotke,
ki so kar polovici udeležencem pomagale do zaposlitve ali
samostojne poslovne poti. To je eden izmed projektov, s
katerim konkretno in odgovorno pomagamo najobčutljivejši populaciji. Če tudi sami razumete trajnostni razvoj v
smislu spremembe osebnega odnosa do drugih in jim želite
pomagati, se nam pridružite pri tem projektu, ki ga bomo
izvedli v začetku prihodnjega leta že tretjič.
Le s skupnimi močmi lahko pripomoremo k boljšemu in
lepšemu jutri, zato vam z največjim veseljem izročam v
branje trajnostno poročilo družbe BTC in upam, da boste
v njem našli spodbude za izvedbo konkretnih, do okolja in
družbe prijaznih projektov.

Jože Mermal
Predsednik Uprave družbe BTC
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Trajnostni razvoj družbe BTC
BTC City že dolgo ne predstavlja le lokacije, ki združuje
poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in kulturno
dejavnost. Je prostor sožitja, sinergij in sodelovanja z mestom Ljubljana ter ostalimi deležniki – poslovnimi partnerji, obiskovalci in širšo javnostjo. BTC kot družba v 60-ih
letih svojega razvoja, kolikor jih praznujemo v letu 2014,
ni nikoli prekinila tega sodelovanja s širšo okolico. Ravno
nasprotno. Ta povezanost se kaže v projektih trajnostnega
razvoja ter na področjih okoljske in družbene odgovornosti,
ki jih vseskozi izvajamo v partnerskem duhu in v sodelovanju z različnimi organizacijami ter posamezniki s področja
okolja, znanosti, kulture, športa, izobraževanja, umetnosti
in humanitarnosti. Naše vodilo predstavlja sodelovanje in
delovanje v duhu odprtega dialoga.
S projektom Misija: Zeleno, pod katerim so združena vsa
trajnostno in družbeno odgovorno naravnana dejanja družbe, postajamo pomembno gonilo zelene preobrazbe družbe.
S temi aktivnostmi spodbujamo trajnostno ravnanje vseh
svojih deležnikov, od zaposlenih in obiskovalcev do svojih
poslovnih partnerjev in najmlajših. V zadnjih 13-ih letih smo
v projekte trajnostnega razvoja vložili več kot 44 mio EUR.

5

V nadaljevanju smo zbrali vse aktivnosti s področja trajnostnega razvoja družbe BTC, redno pa jih lahko spremljate
tudi na spletnem mestu: www.misijazeleno.si.

Misija: Zeleno
Misija: Zeleno za nas predstavlja pomemben in inovativen
projekt, zato smo ga v Strategiji razvoja 2020 postavili za
enega temeljnih stebrov poslovanja. Združuje štiri ključna
področja – okoljevarstvo, zeleno energijo, energetsko učinkovitost in družbeno odgovornost. Na ta način izražamo
odgovoren odnos do svojih deležnikov in postajamo gonilo
zelene preobrazbe družbe.
Pomemben del Misije: Zeleno predstavljajo t. i. zeleni agenti, ki na svojih področjih prispevajo k uresničevanju skupne
misije. Zeleni agent je lahko vsak, ki je pripravljen delati v
dobro prijaznega okolja in zelenega razvoja. To so zaposleni, poslovni partnerji, kupci in vsi tisti, ki ravnajo zeleno in
s svojimi dejanji spodbujajo druge.

Zelene pešpoti v BTC City Ljubljana z namenom spodbujanja gibanja

V okviru okoljevarstvenega dela projekta imamo vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO
14001:2004, za katerega smo certifikat pridobili leta 2006.
Prizadevamo si za zmanjševanje porabe električne energije
in sledimo najnovejšim trendom na področju obnovljivih virov energije. Sončne elektrarne, vetrna elektrarna,
učinkovit sistem ravnanja z odpadki in energenti, racionalno ravnanje z vodo, skrb za večjo pretočnost prometa in
iskanje novih alternativnih oblik prevoza, skrb za varnost
obiskovalcev in zaposlenih na območju, izvajanje poslovnega modela Ekoindeks, ozaveščanje zaposlenih, poslovnih
partnerjev, obiskovalcev, mladih in ostale javnosti so samo
nekatere aktivnosti, ki jih izvajamo pod okriljem Misije:
Zeleno. Pod tem delom združujemo investicijska vlaganja,
promoviranje zelene ponudbe in ozaveščanje širše javnosti
o zelenih vrednotah in dejanjih.

O prizadevanjih za zeleno
preobrazbo družbe BTC
govorijo številne nagrade
Naša prizadevanja so opazili tudi v strokovnih krogih doma
in v Evropski uniji. To dokazujejo pomembne nagrade in
priznanja, ki jih je družba BTC prejela v letu 2013:
• nagrada InLoCom – za inovativen projekt na ravni lokalnih skupnosti „BTC City in ženski smučarski skoki”,
•

posebna nagrada v okviru 15. dnevov energetikov – za
dosežke na področju učinkovite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovljivih virov in energetskega
managementa,

•

evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških
praks v Sloveniji v kategoriji velikih podjetij – za projekt
»BTC City in smučarski skoki za ženske«,

•

nagrada »Zelena logistika 2013« – za uresničevanje okoljevarstvenih ciljev na področju logistike,

•

nagrada »Turistična prizma« – za novo kvaliteto v turizmu,

•

priznanje Platinasti donator Slovenske znanstvene
fundacije – za izjemno število donacij najrazličnejšim
organizacijam in projektom.
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Nagrade, ki jih je družba BTC prejela v preteklih letih:
• nagrada »Okolju prijazno podjetje« (2010),

V zadnjih 13 letih
je družba BTC
v projekte
trajnostnega
razvoja vložila več
kot 44 mio EUR.

•

nagrada HORUS – za družbeno najodgovornejše podjetje (2011),

•

nagrada JAPTI – najinovativnejši poslovni model Ekoindeks (2011),

•

nominacija za Evropsko poslovno nagrado – za poslovni model Ekoindeks (2011).

Več misij za trajnostni
razvoj
Strateški projekt trajnostnega razvoja Misija: Zeleno vključuje več področij delovanja v okviru različnih misij, med
katere sodijo:
• Misija: Ekoindeks,
•

Misija: Energetska učinkovitost,

•

Misija: Varčno z vodo,

•

Misija: Odpadki za surovine,

•

Misija: Zeleni promet,

•

Misija: Varnost za vse,

•

Misija: Družbeno odgovorni.

S projektom Misija: Zeleno želimo k sodelovanju privabiti čim več zelenih agentov.
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Šmartinska cesta je ena glavnih vpadnic v slovensko prestolnico.
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misija: EKOINDEKS
Skrb za okolico in trajnostni razvoj v družbi BTC že šest let
zapored spremljamo v okviru poslovnega modela Ekoindeks. Model vrednoti odnos do okolja in družbe ter vpliva

na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega
vpliva na okolje in širšo družbo.

Poslovni model Ekoindeks
DODANA VREDNOST

DRUŽBENA
ODGOVORNOST

VZAMEMO
IZ OKOLJA

VARNOST,
PROMET,
ODPADKI

ENERGIJA,
VODA

strateški
nadzor
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HUMANIZACIJA
OKOLJA,
SPONZORSTVO,
DONATORSTVO

VRAČANJE
OKOLJU
STORITVE

Vrednotenje aktivnosti
vsebinskih sklopov
Ekoindeks sestavljajo trije vsebinski sklopi:
• racionalna raba vode in energije,
•

zagotavljanje varnosti, urejanje prometa in skrb za
odpadke ter

•

družbeno odgovorna ravnanja.

Ekoindeks vključuje vse elemente akcijskega načrta družbe,
ki vplivajo na trajnostni razvoj v posameznem letu. Vsaka
aktivnost iz tega nabora se vrednoti po treh kriterijih:
K1 – vpliv na širšo družbo
K2 – vpliv na družbo BTC
K3 – zahtevnost aktivnosti
Σ (K1 + K2 + K3)
K – kriterij za izračun Ekoindeksa; najvišja vrednost posameznega kriterija je 3.
V letu 2013 je potekalo veliko projektov s področja trajnostnega razvoja, in sicer na področju ravnanja z energijo,
vodo in odpadki, na področju prometa, varnosti, humanizacije okolja ter družbene odgovornosti. Realizirali smo
115 trajnostnih projektov, ki so skupaj dosegli 445 točk.
Načrtovana vrednost Ekoindeksa za leto 2014 je 450.
Tabela: Vrednosti Ekoindeksa po kategorijah v letu 2013

Tabela: Gibanje vrednosti Ekoindeksa po letih

2013
Število
projektov

Točke

Izobraževanje

26

85

Energija

16

72

Šport

17

70

Ureditev območja

11

58

Kultura

12

40

Humanitarnost

12

36

Promet

8

34

Voda

4

16

Odpadki

3

12

Znanost

4

12

Varnost

2

10

115

445

Kategorija

Skupaj

Ekoindeks

Točke
Trajnostni
projekti

2008 2009 2010

2011

2012

2013

297

340

394

418

429

445

72

82

87

103

106

115

V družbi BTC
vsako leto
presežemo
vrednost
Ekoindeksa.
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misija: Energetska učinkovitost
V okviru energetske politike smo vzpostavili sistem energetskega upravljanja, ki vodi k stalnemu zniževanju porabe
energije in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. V začetku julija 2012 smo pridobili tudi mednarodni certifikat ISO
50001:2011, ki potrjuje, da dosledno in učinkovito upravljamo z energijo.
Na področju energetske učinkovitosti zasledujemo dva
temeljna cilja: zniževanje porabe energije (električne in toplotne) iz neobnovljivih virov ter proizvodnja električne energije
iz obnovljivih virov.
V zadnjih 3 letih smo v projekte energetske učinkovitosti
vložili 3.585.000 EUR.

Zniževanje porabe
energije
V okviru cilja zniževanja porabe električne in toplotne energije
se izvajajo investicije v racionalizacije hlajenja, toplotne izolacija pročelij, toplotne izolacije in hidroizolacije streh ter investicije v izpopolnjene tehnologije (modernizacija nadzornega
sistema za ogrevanje, modernizacija hlajenja z bankami ledu,
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uporaba novih LED tehnologij na svetlobnih napisih in pri
razsvetljavi, informacijski sistem za energetski management).
V letu 2013 smo na področju energetske učinkovitosti realizirali 16 projektov. V okviru zniževanja porabe energije smo
izvedli naslednje pomembnejše posodobitve v infrastrukturo
in opremo:
• prenova pročelja osrednjega dela Dvorane 6 v BTC City
Ljubljana,
•

zamenjava centralnega nadzornega sistema za krmiljenje
zunanje razsvetljave v BTC City Ljubljana,

•

prenova avtomatike za krmiljenje hladilne postaje v
poslovni stolpnici BTC City,

•

nov hladilni agregat v Dvorani A v enoti Murska Sobota,

•

zamenjava razsvetljave (fluo svetila) z LED svetili pod
nadstreškom tržnice BTC City,

•

umeščanje kogeneracijske naprave v enoti Murska Sobota, ki predstavlja sodobni in trajnostno vzdržni način
generiranja toplotne in električne energije,

•

nameščanje termostatskih ventilov na radiatorje v poslovni enoti Logistični center,

Sončna elektrarna v logističnem centru BTC v Ljubljani

•

uvedba sodobnega informacijskega sistema IBM Maximo v sodelovanju z družbo IBM Slovenija,

•

strokovna podpora majhnim in srednje velikim podjetjem za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje
emisij CO2 v okviru projekta goEco, ki se izvaja v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan (Center za energetsko
učinkovitost),

•

energetski pregledi objektov v poslovni enoti Logistični
center, Vodnega mesta Atlantis s strani zunanjih izvajalcev ter interni energetski pregledi določenih objektov v
BTC City Ljubljana in enoti Novo mesto.

Pomemben projekt, s katerim nadaljujemo večanje deleža
proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, je tudi zagon
vetrne elektrarne, ki je postavljena v krožišču pri poslovni
stolpnici BTC City.
Vrednost investicij v energetsko učinkovitost družbe BTC med
obdobjem 2011 in 2013 (v EUR)
2.000.000
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1.400.000

Proizvodnja energije iz
obnovljivih virov

1.200.000
1.000.000
800.000

Na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih
virov uspešno obratujejo že tri sončne elektrarne, ki lahko
skupaj letno proizvedejo do 2 mio kWh zelene energije:
• v poslovni enoti Logistični center od leta 2011,
•

na južnem delu pročelja Kristalne palače od leta 2011,

•

v enoti Murska Sobota od leta 2012.

600.000
400.000
200.000
0
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Rezultati kažejo na nižjo
porabo energije, nižanje
stroškov in emisij
Na področju energije se rezultati projektov modernizacije in
uporabe novih tehnologij oz. alternativnih virov kažejo v nižji porabi električne in toplotne energije (prihranki), znižanju
stroškov ter znižanju emisij CO2.

KWh/leto
Prihranek
(projekti URE)
Proizvodnja
zelene energije
iz OVE
Skupaj
Znižanje emisij
CO2 (kg)

2011

2012

2013

67.080

830.400

1.198.310

1.017.356

1.226.460

1.535.263

1.084.436 2.056.860

2.733.573

759.105

1.439.802

1.913.501

URE — učinkovita raba energije
OVE — obnovljivi viri energije

Sončne
elektrarne so v letu
2013 skupaj proizvedle
1.535.263 kWh zelene
energije, kar zadostuje
za povprečno letno
porabo 400
gospodinjstev.

Prihranki iz projektov URE (v kWh), proizvodnja zelene energije iz OVE (v kWh) in znižanje emisij CO2 (v kg)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2011
Prihranek (projekti URE)
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2012
Proizvodnja zelene
energije iz OVE

2013
Znižanje emisij CO2

Vetrna elektrarna v BTC City Ljubljana
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misija: ODPADKI ZA SUROVINE
Pod projekt Misija: Zeleno se kot segment trajnostnega razvoja uvršča tudi odgovorno ravnanje z odpadki. V ta sklop
sodi zmanjševanje deleža mešanih komunalnih odpadkov,
kar dosegamo z doslednim ločevanjem odpadkov, ki jih
nato kot sekundarno surovino posredujemo v nadaljnjo
reciklažo.
Na področju ravnanja z odpadki torej zasledujemo enega izmed temeljnih ciljev: zviševanje deleža sekundarnih surovin
v celotnih odpadkih.

Učinkovit sistem zbiranja,
ločevanja in odvažanja
odpadkov
Vzpostavili smo učinkovit sistem zbiranja in ločevanja
odpadkov na izvoru (ekološki otoki pri vhodih v dvorane, sortirna mesta, triprekatni ločevalni koši v pisarnah),
namenjen zaposlenim, poslovnim partnerjem in obiskovalcem.
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Za odgovorno ravnanje z odpadki skrbimo s sprotnim
pobiranjem in ločevanjem. Ločujejo se po 24 frakcijah
na ekoloških postajah, ki so v naši lasti in se nahajajo v
BTC City Ljubljana, Logističnem centru BTC ter v enotah
Murska Sobota in Novo mesto. Poleg tega se na ekoloških
postajah nahajajo tudi stiskalnice odpadkov. V letu 2011
smo za območje BTC City pridobili tudi prvo električno
vozilo, namenjeno odvažanju različnih odpadkov, v letu
2013 pa stiskalni zabojnik za embalažo na ekološki postaji v
BTC City Ljubljana.
V letu 2013 smo na področju zbiranja, ločevanja in odvažanja odpadkov realizirali naslednje tri projekte:
• nadgradnja sistema ravnanja z odpadki – nov stiskalni
zabojnik za embalažo,
•

zamenjava enoprekatnih košev s triprekatnimi na območju BTC City,

•

uporaba bioloških čistil na tržnici BTC City pri koših
in stiskalnih zabojnikih.

Ekološki otoki za obiskovalce in sortirna mesta za najemnike v BTC City Ljubljana

Ozaveščanje je ključno
za učinkovitost pri
ločevanju
Pomemben segment za doseganje odgovornega ravnanja
z odpadki predstavlja učinkovito ozaveščanje o pravilnem zbiranju in ločevanju. V ta namen vseskozi izvajamo
ozaveščevalne aktivnosti, kjer s pomočjo dopisov, brošur in
prijaznih nalepk spodbujamo pravilno ločevanje odpadkov.

Z zmanjševanjem
odpadkov in povečanjem
deleža sekundarnih
surovin do nižjih stroškov
Na področju odpadkov se rezultati trajnostnih projektov
modernizacije sistema ravnanja z odpadki ter ozaveščanja
javnosti o smotrnem ravnanju kažejo predvsem v povečevanju deleža sekundarnih surovin in zmanjševanju deleža

komunalnih odpadkov. Sekundarne surovine so primerne
za reciklažo, strošek njihovega odvoza pa je nižji od stroška
odvoza navadnih komunalnih odpadkov. Tako povečevanje
njihovega deleža vodi torej do znižanja stroškov ravnanja z
odpadki. Od leta 2000, ko smo začeli sistematično ravnati z
njimi, nam je uspelo zvišati delež ločenih odpadkov z 20 %
na 64 %.

V letu 2013 smo
skupaj s poslovnimi
partnerji zbrali in ločili
64 % sekundarnih
surovin.
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Delež zbranih odpadkov (v %) v letu 2013

64 % sekundarne surovine
36 % ostali odpadki

Glavne vrste sekundarnih surovin (delež v %) v letu 2013

38 % papirna in kartonska embalaža
16 % biorazgradljivi odpadki
11 % plastična embalaža
10 % mešana embalaža
7 % lesena embalaža
7 % steklena embalaža
7 % kovinska embalaža
4 % ostale sekundarne surovine

Električno vozilo za odvoz odpadkov na območju
BTC City Ljubljana
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Ekološka postaja v BTC City Ljubljana

Ljubljana, Zelena prestolnica
Evrope 2016
Izredno smo ponosni, da je mesto Ljubljana 24. junija 2014
v Kobenhavnu za uresničevanje svoje trajnostne strategije,
imenovane Vizija 2025, ki zasleduje celovit pristop k upravljanju okolja, prejelo naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.
Za to prestižno nagrado se je potegovalo 12 mest, pri čemer
se jih je v ožji izbor uvrstilo pet, poleg Ljubljane še Essen
(Nemčija), Nijmegen (Nizozemska), Oslo (Norveška) in
Umea (Švedska).
Projekt Zelena prestolnica Evrope je nastal kot pobuda
Evropske komisije, ki vsako leto podeli naziv mestu z visokimi okoljskimi standardi in zavezanostjo k ambicioznim
ciljem nadaljnjih okoljskih izboljšav in trajnostnega razvoja.
Cilj pobude je nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje
okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Družba
BTC, ki z mestom Ljubljana aktivno sodeluje na mnogih področjih, med drugim tudi na področju trajnostnega razvoja,
v tem okviru spodbuja okoljske in trajnostne aktivnosti za
izboljšanje kakovosti življenja meščanov.

Mesto Ljubljana se je s strani znamenitega turističnega vodiča
Lonely Planet uvrstila na prestižno drugo mesto na lestvici
»Best of Europe« 2014, na kateri je deset evropskih destinacij, ki so po mnenju uredništva letos najvrednejše obiska.
Ljubljana se je na lestvico uvrstila kot »eno najbolj zelenih in
prijaznih evropskih mest«, ki ga odlikuje »živahen kulturni,
kavarniški in nočni utrip in pričara vzdušje neprestane ulične
zabave.«

BTC je s svojimi
zelenimi projekti eden
od pomembnih
spodbujevalcev
trajnostno zastavljene
identitete mesta.
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misija: VARČNO Z VODO
V okviru strategije trajnostnega razvoja z vodo ravnamo
varčno in preudarno. Naraščanje števila prebivalstva in
grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu
uporabe pripelje do velike svetovne krize, zaradi česar velja
čista pitna voda za strateško dobrino 21. stoletja.

meščene pršne glave, ki so opremljene s posebnimi šobami.
Za delovanje hladilnih stolpov v Kristalni palači se namesto
pitne vode iz vodovodnega omrežja uporablja deževnica, ki
je shranjena v posebnem bazenu v kleti.

Prav zato si na področju ravnanja z vodo prizadevamo za
zniževanje njene izgube in zniževanje porabe pri glavnih
porabnikih.

V letu 2013 smo na področju ukrepov za zniževanje porabe
vode realizirali štiri pomembne projekte:
• obnovljeno vodno dovoljenje za koriščenje vrtine, ob
tem je bilo pridobljeno tudi vodno dovoljenje za namakanje zelenih površin z vodo iz vrtine,

Ukrepi za zniževanje
porabe vode

•

pričetek izvedbe modifikacije sistema priprave kopalne
vode z ločenimi ogljenimi filtri,

Že pred desetimi leti smo začeli z zamenjavo klasičnih armatur s senzorskimi, ki jih vgrajujemo tudi v novogradnje.
Doslej je bilo zamenjanih 1.500 m vodovodnih cevi, s čimer
smo znatno znižali izgube vode: od leta 2000 do danes z 20
% na 5 %.

•

izločitev zunanjega rekreacijskega bazena iz obratovanja v zimskem obdobju (med novembrom in majem),

•

generalna sanacija vodovoda - enota Murska Sobota.

Za potrebe dopolnjevanja vode v bazene Vodnega mesta
Atlantis se uporablja vodna vrtina, ki mesečno načrpa do
3.500 m3 vode. Poleg tega so v bazenih na izlivna mesta na-

Za doseganje varčnega in preudarnega ravnanja z vodo
spodbujamo zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce z
ozaveščevalnimi brošurami in nalepkami.

19

Skulptura Mati zemlja pred Vodnim mestom Atlantis

Spremljanje porabe vode
s posodobljenim
informacijskim sistemom
Porabo vode redno spremljamo s posodobljenim informacijskim sistemom, ki omogoča nižje stroške in njeno porabo
ter pravočasno ugotavljanje njene izgube. Rezultati trajnostnih projektov na tem področju, ki vključujejo ozaveščanje,
obnovo vodnih, hidrantnih in kanalizacijskih omrežij ter
novih tehnologij, se kažejo v nižjih izgubah vode in čedalje
bolj brezhibnejšem vodovodnem omrežju.

Z obnovo
vodovodnega
omrežja smo uspeli
znižati izgubo
vode na 5 %.
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misija: ZELENI PROMET
V želji po zmanjšanju vplivov izpušnih plinov in za boljšo
pretočnost prometa ter zadostno število parkirnih mest v
družbi BTC veliko vlagamo tudi v posodobitev prometne
infrastrukture.
Na področju ravnanja s prometom zasledujemo temeljni
cilj: zagotavljanje pretočnosti prometa na območju BTC
City Ljubljana.

BTC City prijazen do
pešcev, kolesarjev in
voznikov
V preteklih letih smo na področju ravnanja s prometom
realizirali kar nekaj pomembnih projektov. V želji, da bi
območje BTC City Ljubljana naredili prijazno za pešce in
kolesarje, smo uredili kolesarske poti in pešpoti ter dodatne pločnike. Kolesarjem je na voljo več kot 400 parkirnih
mest za kolesa. Za varnejši in bolj pretočen promet je bilo
zgrajenih 12 krožišč ter garažna hiša, uvedene pa so bile
tudi opozorilne table za prosta parkirna mesta. Poleg 8.500
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brezplačnih parkirnih mest so urejena tudi posebna za
invalide in nosečnice. Ob dnevnih konicah in prireditvah je
urejeno vodenje in usmerjanje prometa.
Že nekaj časa je v BTC City Ljubljana vzpostavljen tudi sistem alternativnih načinov prevoza. Obiskovalcem sta na voljo mestni avtobus in brezplačni Citybus. Na tem območju
se nahajata tudi dve brezplačni polnilni mesti za polnjenje
avtomobilov na električni pogon, družba BTC pa za prevoz
po »mestecu« uporablja električni avto.

Za zeleni promet tudi
v Logističnem centru BTC
V Logističnem centru BTC so s programom za racionalno
pripravo in razvoz blaga prostorske kapacitete na tovornih
vozilih zapolnjene optimalno, tako da je dnevni razvoz blaga opravljen z minimalnim številom transportnih vozil. Ti
pri razvozu blaga na ta način opravijo najkrajšo možno pot.
Za to inovacijo je družba v letu 2014 prejela nagrado Zelena
logistika 2013.

Ozaveščanje javnosti s prijaznimi nalepkami v BTC City
Ljubljana

Električno polnilno mesto za avtomobile v BTC City Ljubljana

Zaključni dogodek projekta Varno na kolesu v spodnji etaži
Emporiuma

Številni projekti za
izboljšanje prometne
učinkovitosti

•

V letu 2013 smo na področju zelenega prometa realizirali
osem projektov, med katerimi so bili v okviru zagotavljanja
varnejšega in bolj pretočnega prometa izvedeni naslednji
pomembnejši koraki:
• postavitev nadstreška nad kolesarnico pri poslovni
stolpnici BTC City,
•

ureditev dodatnih brezplačnih parkirnih mest na severu
Dvorane 8,

•

uvedba prometnika, ki ureja promet v Logističnem
centru BTC,

•

sprememba prometnega režima v poslovni enoti Logistični center,

•

izvedba projekta Varno na kolesu, namenjenega vsem
osnovnošolcem in osnovnošolkam,

•

sodelovanje pri ustanovitvi mreže Civitias Hrvaška
Slovenija, ki si prizadeva za trajnostno mobilnost v
mestih),

sodelovanje pri izvedbi dogodka EcoMeet – srečanje
vozil na alternativni pogon.

Boljša pretočnost in manj
emisij
Na področju prometa se rezultati trajnostnih projektov iskanja alternativnih načinov prevoza, vlaganja v infrastrukturo
ter ozaveščanja javnosti kažejo v hitrejšem pretoku prometa
skozi območje, uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev
in s tem v manjšem obremenjevanju okolja z izpusti emisij.

V BTC City Ljubljana
je kolesarjem na
voljo več kot 400
parkirnih mest
za kolesa.
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misija: VARNOST ZA VSE
V okviru Misije: Zeleno eden izmed ključnih ciljev predstavlja
zagotavljanje splošne, požarne in prometne varnosti obiskovalcem, poslovnim partnerjem in zaposlenim na območju BTC.
Ta cilj uresničujemo skozi različne aktivnosti, med katerimi velja izpostaviti predvsem preventivno delovanje na
področju varstva pred požarom, vzdrževanje in posodabljanje sistemov varovanja premoženja ter stalno prisotnost
varnostnikov in gasilcev, ki nadzirajo območje.
V letu 2013 smo na področju zagotavljanja varnosti realizirali sledeče projekte:
• generalna obnovitev sprinkler strojnice v Dvorani A v
BTC City Ljubljana,
•

nadgradnja nadzornega sistema in

•

vgradnja varnostnih zaves v dvigalih.

Redno sodelovanje
z organi varnosti
Za zagotavljanje varnosti imamo svojo lastno enoto va-
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rovanja. Zaposleni v njej se redno udeležujejo strokovnih
izobraževanj in izpopolnjevanj, poleg tega pa enota vseskozi
sodeluje s policijo, reševalci in gasilci. V okviru splošne
varnosti skrbimo tudi za stalno modernizacijo centralno
vodenega video sistema in protivlomnih sistemov.

Z mislijo tudi na varnost
v prometu
Na področju varnosti v prometu v BTCju sodelujemo pri
razvoju trajnostne urbane mobilnosti v mestu Ljubljana.
Skupaj s Slovensko kolesarsko mrežo smo tako leta 2013 v
času Tedna mobilnosti urejali oznake na kolesarskih stezah
v prestolnici in na ta način opozarjali na nevarne kolesarske
odseke. Za večjo varnost otrok v prometu smo se že drugo
leto zapored pridružili vseslovenskemu projektu Varno na
kolesu, namenjenem vsem šolarjem, ki se pripravljajo na
kolesarski izpit.
Za varnost pešcev smo na nekaterih prehodih v BTC City
Ljubljana postavili talna LED svetila, na krožiščih ter na
Ameriški ulici pa smo namestili hitrostne ovire.

Z oznakami za kolesarje spodbujamo trajnostno urbano mobilnost.

Ukrepi za varnost
vplivajo na zavedanje
deležnikov
Na področju varnosti se rezultati trajnostnih projektov
modernizacije in nenehnega izboljševanja sistema varnosti
kažejo v večji splošni zavesti obiskovalcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih, da so na območju BTC varni, pa naj
gre za splošno varnost, požarno varnost, varnost premoženja ali prometno varnost.

Družba BTC ima
svojo lastno enoto
varovanja.
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misija: DRUŽBENO ODGOVORNI
Poleg skrbi za okolje si v družbi BTC že vrsto let prizadevamo za napredek tudi na drugih področjih družbene
odgovornosti. Ta tendenca se predvsem v zadnjih letih
širi na področja ustvarjalnosti, kulture in mladih, ki so v
družbi pogosteje zapostavljena. Želja BTCja je, da bi skupaj
z obiskovalci izboljšali kakovost življenja na vseh področjih,
zato podpiramo tudi humanitarne akcije, organiziramo
delavnice in natečaje za otroke, sofinanciramo nakupe
otroških igral ...
Veliko pozornost v okviru družbeno odgovornih aktivnosti vsako leto namenjamo sponzorstvom in donacijam. S
sponzorstvi pokrivamo različne programe tako na področju
znanosti, izobraževanja, šolstva, umetnosti, kulture, športa
in inovativnosti kot tudi ekologije.
V letu 2013 smo podprli več kot 200 projektov, organizacij
in posameznikov, od tega je bilo večjih: 26 projektov na področju izobraževanja, 17 na področju športa, 12 projektov
na področju kulture, 12 wna področju humanitarnosti in 4
na področju znanosti.
V zadnjih 3 letih smo v projekte družbene odgovornosti
vložili 2.848.000 EUR.
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Vrednost sredstev za sponzorstva in donatorstva družbe BTC
med obdobjem 2011—2013 (v EUR).
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Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem

Vključujemo in
spodbujamo mlade
S Centrom poslovne odličnosti na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani in Zavodom za zaposlovanje smo v letu
2013 že drugič zapored izvedli projekt BTC Campus za dodatno izpopolnjevanje mladih, ki so zaključili šolanje, niso pa
še dobili zaposlitve. V okviru pomoči mladim umetnikom je
bila zelo pomembna podpora otvoritvi trgovine SiTi ARTstore v Kristalni palači, kjer imajo mladi ustvarjalci na voljo
brezplačen prostor za razstavo svojih umetnin.
Z društvom za trajnostni razvoj Sobivanje je bil pripravljen
natečaj Spodbujamo prijateljstvo, s katerim so bili otroci
v vrtcih in osnovnih šolah iz cele Slovenije spodbujeni k
pozitivnemu razmišljanju o prijateljih, vrstnikih in domačih.
Otroci so v okviru natečaja izdelovali unikatne izdelke, ki so
bili razstavljeni v spodnji etaži Emporiuma.
Aktivnosti na področju trajnostnega razvoja družbe BTC so
redno predstavljene na številnih forumih, delavnicah, okroglih mizah in konferencah. Udeležili smo se predavanja na
temo energetske učinkovitosti okrogle mize o družbeni odgovornosti, inovacijah in konkurenčnosti na 8. Slovenskem
Forumu inovacij v Ljubljani, aktivnosti na tem področju so
bile predstavljene tudi na ljubljanski Ekonomski fakulteti,
na internih srečanjih s predstavnikih nekaterih slovenskih
podjetij ...

V letu 2013 bogata
podpora vsem področjem
delovanja družbe BTC
Šport (sponzorstva):
• tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske
na Ljubnem ob Savinji,
•

Maraton Franja BTC City,

•

SKK Ljubno,

•

Gimnastična zveza Slovenije in posamezni reprezentanti,

•

Košarkarski klub Olimpija,

•

Namiznoteniška zveza Slovenije,

•

Olimpijski komite Slovenije,

•

Zavod ŠKL Ljubljana,

•

HDD Olimpija,

•

Golf zveza Slovenije …

Kultura:
• podpora delovanju SiTi Teatra BTC,
•

pokroviteljstvo umetniške trgovine mladih umetnikov
SiTi ARTstore,

•

velik glasbeni dogodek za mlade - Ritem mladosti
(sodelovanje s CMT),

26

•

donatorsko sodelovanje s Fundacijo Blaža Arniča,

•

sodelovanje z Inštitutom GFS (Ljubljana Forum 2013),

•

sponzorstvo Festivala Ljubljana,

•

•

podpora in sodelovanje s Cankarjevim domom ...

sodelovanje z Ustanovo - Center za evropsko prihodnost (Strateški forum Bled 2013) …

Znanost:
• sodelovanje z ustanovo Slovenska znanstvena fundacija
(pospeševanje in promocija znanosti),
•

gostovanje pri predmetu Poslovno okolje na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljubljani,

•

pokroviteljstvo razstave Kolo 5200 let v Mestnem muzeju
Ljubljana …

Izobraževanje:
• podpora izobraževalnemu programu BTC Campus za
prve iskalce zaposlitve s fakultetno izobrazbo,
•

strateško partnerstvo s Centrom poslovne odličnosti
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,

•

sodelovanje pri mednarodnem programu SMANFUL
(projekt citizacija območja BTC), Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za arhitekturo,

•

sodelovanje z Zavodom Ypsilon (srebrni strateški partner, izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje),

•

sodelovanje z Inštitutom za etiko (raziskovalna in razvojna dejavnost preučevanja etike in vrednot),

•

sodelovanje na IBM Forumu 2013,

Maraton Franja BTC City
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Humanitarnost:
• organizacija sejma rabljenih učbenikov v BTC City Ljubljana in enoti Novo mesto,
•

podpora zavodu Anina zvezdica,

•

donacija Centru za socialno delo Ljubljana-Šiška za
delovanje materinskega doma,

•

donacija Misijonskemu središču Slovenije za gradnjo
porodnišnice na Madagaskarju,

•

donacija Zvezi Lions klubov (delovanje zveze, skrb za
slepe in slabovidne),

•

donacija Društvu paraplegikov Ljubljanske pokrajine
(mednarodni tabor paraplegikov in tetraplegikov),

•

podpora delovanju Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Martjanci in nakup vozila za društvo,

•

donacija Mestni občini Murska Sobota (zimovanje 40
otrok iz socialno ogroženih družin),

•

nakup vozila za prevoz za Društvo distrofikov Slovenije,

•

donacija Ekološkemu hortikulturnemu društvu Mozirski
gaj Mozirje (cvetlična greda BTC Mozirski gaj 2013),

•

vzpostavitev brezplačne izposoje otroških vozičkov na
Infotočki v Dvorani A …

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
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