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Družba BTC je že vrsto let zanesljiv sopotnik ne samo 
Ljubljančanov, temveč vseh Slovencev. Že od vsega začet-
ka se zavedamo svoje odgovornosti do ljudi in okolja, v 
katerem delujemo. Naše sobivanje in naš vpliv na okolje sta 
ključna za vse nas, za naš obstanek, kakovostno življenje 
in delovanje. Tudi zato si želimo postati pionirji na podro-
čju informiranja, izobraževanja, konkretnih projektov in 
preoblikovanja BTC-ja in tudi Slovenije v zeleno, trajnostno 
oazo. Trajnostni razvoj ni oddaljen cilj, je nujna in potrebna 
realnost. Podjetniško dejavnost in odnos do trajnostnega 
razvoja smo zato združili v projektu Misija: Zeleno, ki je 
do danes postal eden izmed ključnih stebrov poslovanja in 
strateška os prihodnjega razvoja naše družbe. 

V letu 2014 je Misija: Zeleno uspešno uresničevala izbra-
no strategijo in cilje s številnimi projekti, s katerimi smo v 
odnose z različnimi deležniki vnesli nove dimenzije, nova 
spoznanja in dodano vrednost. Ponovno smo zmanjšali po-
rabo energije in energentov, hkrati pa smo dosegli zastavlje-
ne cilje pri proizvodnji lastne zelene energije. Povečali smo 
delež recikliranih odpadkov, s čimer smo okrepili odgovor-
no ravnanje z odpadki, poleg tega pa smo dodatno zmanj-
šali izpuste CO2. Povišali smo tudi vrednost ekoindeksa, ki 
spremlja naše učinke na okoljskem področju.

Trajnostni razvoj smo vtkali v številne družbeno odgovor-
ne aktivnosti. Med množico projektov, v katere je dodana 
»zelena« nota, še zlasti rad izpostavim tradicionalni Mara-
ton Franja, ki se mu je pridružilo tudi Svetovno prvenstvo 
amaterskih kolesarjev, ki je na slovenskih tleh potekalo 
prvič. Organizirali smo športni dogodek Tek na Kristalno 
palačo, že tretje leto je potekal FIS Svetovni pokal v smu-
čarskih skokih za ženske, nadaljevali smo tudi s projektom 
BTC Campus, ki ga organiziramo v sodelovanju s Centrom 
poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani in 
Zavodom RS za zaposlovanje. Z njim mladim pomagamo 
pri vstopu na trg dela ter tako prispevamo k razvoju družbe, 
v kateri sobivamo. Pridružili smo se tudi odmevni akciji 
Obnovimo slovenske gozdove, ter tako lastna prizadeva-
nja za zeleno okolje nadgradili s prispevkom 3.000 sadik 
dreves, namenjenih odpravi posledic žledoloma na začetku 
leta. S podjetjem iHelp smo organizirali delavnico, na kateri 
smo zaposlene v podjetjih na območju BTC-ja seznanili z 
uporabo aplikacije iHelp in temeljnimi postopki oživljanja. 

Prepričani smo, da lahko s skupnimi močmi prispevamo k 
boljši družbi in okolju. Dokaz »zelene misije« je tudi traj-
nostno poročilo družbe BTC, ki vam ga izročamo v branje. 
Upam, da se v mislih na lepši jutri združimo in zasnujemo 
nove ideje za zeleno – za prijazno in zdravo okolje.

MISIJA: ZELENO USPEŠNO  
URESNIČUJE ZAČRTANO  
STRATEGIJO RAZVOJA DRUŽBE
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Prihodnost gospodarskega razvoja predstavlja trajnostna 
naravnanost podjetij, ki postaja v očeh strokovne in splošne 
javnosti vedno pomembnejša. Trajnostni razvoj je tisti, ki 
podjetju s projekti, pristopi in načeli do odgovornega od-
nosa do okolja ter družbe omogoča rast in razvoj. Prek ak-
tivnega sodelovanja z lokalno in širšo skupnostjo nastajajo 
vedno nove poslovne priložnosti, ki omogočajo odgovoren 
odnos do okolja, zelena investicijska vlaganja, promocijo 
zelenih izdelkov, ozaveščanje javnosti o zelenih vrednotah 
in dejanjih. V družbi BTC se v tem pogledu hitro prilagaja-
mo poslovnim praksam in širšemu okolju, o čemer pričajo 
številni projekti. Tako smo letos nanizali kar nekaj takih, 
ki krepijo odnose s skupnostjo in družbo BTC usmerjajo 
na pot trajnostnega razvoja – in zagotovljenega uspeha. V 
zadnjih 14 letih smo v projekte trajnostnega razvoja vložili 
45,6 milijona EUR.

Leta 2012 smo v BTC-ju uvedli strateški projekt Misija: 
Zeleno, s katerim je BTC City začel postajati pomembno 
gonilo zelene preobrazbe družbe. Misija vključuje akcijo, 
drznost, pogum, vztrajnost in sodelovanje. Zelena barva 
simbolizira upanje in rast, povezujemo pa jo tudi z regene-
racijo in prihodnostjo, torej z vsem, kar je prijazno naravi 
oziroma okolju. Preteklo leto smo skladno z dolgoročno 

strategijo razvoja do leta 2020 Misijo: Zeleno postavili za 
enega ključnih stebrov poslovanja. Naš cilj je bil, da zelene 
vsebine in trajnostni razvoj postanejo sestavni del poslovne 
prakse in odločitev. Zavedamo se, da bomo le tako lahko 
iz prav vseh segmentov poslovanja postopno spodbujali 
trajnostno ravnanje vseh deležnikov: zaposlenih, poslovnih 
partnerjev, obiskovalcev in širše družbene skupnosti.

MISIJA: ZELENO

Misija: Zeleno vključuje štiri ključna področja delovanja: 
okoljevarstvo, zeleno energijo, energetsko učinkovitost in 
družbeno odgovornost. Vsak projekt, ki ga podpremo, se 
uvršča 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.

TRAJNOSTNI RAZVOJ DRUŽBE BTC
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V letu 2014 smo v okviru Misije: Zeleno začeli postavljati 
temelje za uresničevanje priložnosti, ki jih omogoča rast 
zelene ekonomije in prehod v pametno mesto. Osnova za ta 
prehod je skupni nastop družbe BTC oziroma enote Misija: 
Zeleno ter poslovnih partnerjev – najemnikov, ki ponujajo 
zelene izdelke in storitve. S tem bo tudi BTC City postajal 
vse bolj trajnostno stičišče organizacij in posameznikov, ki 
bodo ponujali zelene izdelke in storitve, ter bo promoviral 
trajnostni, zdrav, okolju prijazen in družbeno odgovo-
ren način življenja. Družba vsako leto stopnjuje tovrstne 
aktivnosti, zaradi česar prihaja do vedno novih spoznanj, 
dosežkov in vsebin. 

V prid uspešne rasti in razvoja družbe BTC govorijo ambi-
ciozni uresničeni projekti, ki so plod kolektivnega prizade-
vanja za inovativne pristope in nenehnega stremljenja k na-
predku. Vodstvo družbe zato načrtno spodbuja vključevanje 
zaposlenih, poslovnih partnerjev in mladih v inovacijske 
procese. Z Misijo: Inovativno mesto želimo ta krog razširiti 
in ob pomoči različnih deležnikov najširše skupnosti, iz 
katerih se porajajo prodorne zamisli, izvirne ideje in nove 
vizije, ustvariti inovativno mesto.

O PRIZADEVANJIH ZA ZELENO 
PREOBRAZBO DRUŽBE BTC 
GOVORIJO ŠTEVILNE NAGRADE

Prizadevanja družbe BTC in njenih zaposlenih na področju 
okoljske in družbene odgovornosti so opazili tudi v strokov-
nih krogih, kar dokazujejo pomembne nagrade in priznanja, 
ki jih je v zadnjih štirih letih družba prejela:
•	 2010 nagrada okolju prijazno podjetje;

•	 2011 nagrada horus za družbeno najbolj odgovorno 
podjetje;

•	 2011 nagrada JAPTI za najbolj inovativen poslovni 
model ekoindeks;

•	 2011 družba BTC nominirana za evropsko poslovno 
nagrado za poslovni model ekoindeks;

•	 2013 InLoCom 2013 za inovativen projekt na ravni lo-
kalnih skupnosti BTC City in ženski smučarski skoki;

•	 2013 posebna nagrada za dosežke na področju učinko-
vite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov in energetskega menedžmenta v okviru 15. dnevov 
energetikov;

Zelene pešpoti v BTC City Ljubljana z namenom spodbujanja gibanja
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V zadnjih 14-ih
letih smo v projekte 
trajnostnega
razvoja vložili
45,6 mio EUR.
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•	 2013 evropska nagrada družbeno odgovornih podje-
tniških praks v Sloveniji, v kategoriji velikih podjetij za 
projekt BTC City in smučarski skoki za ženske;

•	 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 znanstvene 
fundacije;

•	 2014 nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetni-
ške dosežke za leto 2013;

•	 2014 nagrada SPORTO;

•	 2014 zlato priznanje za projekt »S kolesarskih stez na 
maraton« (23. SOF).

MEDNARODNI STANDARDI, PO 
KATERIH POSLUJE DRUŽBA 
BTC:

•	 ISO 9001 certifikat za sistem vodenja kakovosti na 
podlagi standarda ISO 9001:2008;

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

•	 ISO 50001 certifikat za sistem upravljanja z energijo na 
podlagi standarda ISO 50001:2011.

BTC City postaja zeleno mesto
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Razvoj družbe že dolgo temelji na družbeni odgovornosti, 
kamor spadajo tudi vse t. i. okoljske in družbeno odgovorne 
aktivnosti. Pred leti smo tako začeli razvijati poslovni model 
ekoindeks, s katerim vrednotimo vplive delovanja družbe 
BTC na okolje. Edinstven kazalnik je prejel priznanje za na-
jinovativnejši poslovni model. Zasnovan je tako, da deluje na 
daljši rok in vključuje vse elemente akcijskega načrta družbe, 

ki vplivajo na trajnostni razvoj. Vsebinski sklopi projektov in 
aktivnosti, vključenih v ocenjevanje, so racionalna raba vode 
in energije, zagotavljanje varnosti, urejanje prometa, skrb za 
odpadke, družbeno odgovorno ravnanje in rezultati poslo-
vanja kot pogoj za izvajanje okoljskih standardov. Ekoindeks 
družbe BTC iz leta v leto narašča. V letu 2014 je ekoindeks 
dosegel 460 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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VREDNOTENJE AKTIVNOSTI 
VSEBINSKIH SKLOPOV 

Ekoindeks sestavljajo trije vsebinski sklopi:
•	 racionalna raba vode in energije;

•	 zagotavljanje varnosti, urejanje prometa in skrb za 
odpadke;

•	 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 merilih:

K1 – vpliv na širšo družbo
K2 – vpliv na družbo BTC
K3 – zahtevnost aktivnosti

Σ (K1 + K2 + K3)
K – merilo za izračun ekoindeksa; najvišja vrednost posa-
meznega merila je tri.

V letu 2014 je potekalo veliko trajnostnih projektov s 
področja ravnanja z energijo, vodo in odpadki, s področja 
prometa, varnosti, humanizacije okolja ter družbene odgo-
vornosti. Izvedli smo 122 trajnostnih projektov, ki so skupaj 
dosegli 460 točk.

Ekoindeks 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Točke 297 340 394 418 429 445 460

Trajnostni 
projekti

72 82 87 103 106 115 122

Tabela: Gibanje vrednosti ekoindeksa po letih

2014

Kategorija Število 
projektov Točke

Šport 27 106

Izobraževanje in znanost 24 80

Energija 15 73

Okolje 14 50

Kultura 12 40

Humanitarnost 11 35

Promet 5 20

Nagrade in priznanja 4 17

Varnost 4 17

Odpadki 4 13

Voda 2 9

Skupaj 122 460

Tabela: Vrednosti ekoindeksa po kategorijah v letu 2014

V družbi BTC 
vsako leto 
presežemo 
vrednost 
ekoindeksa.
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MISIJA: ENERGETSKA UČINKOVITOST
Pomemben segment družbe BTC, ki se izvaja v okviru ener-
getskega stebra družbe BTC, je trajnostni pristop upravlja-
nja energije. Pod tem družba poimenuje številne projekte, 
pristope in načela, s katerimi izraža svoj odgovoren odnos 
do energije: iskanje novih zelenih tehnologij in obnovljivih 
virov energije, učinkovito in odgovorno ravnanje z energenti, 
ozaveščena raba novih tehnologij ipd. Trajnostni pristopi 
upravljanja vsebujejo tudi investicijska in infrastrukturna vla-
ganja, potrebna za zmanjševanje porabe energije.

V okviru t. i. zelene ekonomije se je do zdaj v družbi BTC 
najbolj izoblikoval energetski steber. Projekt energetske učin-
kovitosti je pomemben projekt v okviru dolgoročne strategije 
družbe. Ta že prinaša prihodke iz sončnih elektrarn, prav tako 
pa s svojo dejavnostjo vpliva na zmanjševanje porabe energije.

Ključna cilja pri upravljanju energije sta:

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

•	 aktivnosti v smeri racionalne rabe energije in razvoja 
novih energijskih virov, kamor gre pričakovan razvoj v 
svetu na področju znanosti, inovacij in tehnologije.

V zadnjih štirih letih smo v projekte energetske učinkovitosti 
vložili 4.321.305 EUR.

ZMANJŠEVANJE PORABE 
ENERGIJE

V okviru cilja zniževanja porabe električne in toplotne ener-
gije 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, uporaba novih LED tehnologij na svetlobnih 
napisih in pri razsvetljavi, informacijski sistem za energetski 
management).

Električno energijo iz obnovljivih virov uspešno proizvajajo 
že tri sončne elektrarne, ki lahko skupaj letno pridobijo do 2 
milijona kWh zelene energije, in sicer v poslovni enoti Logi-
stični center od leta 2011, na južnem delu pročelja Kristalne 
palače od leta 2011 in v enoti Murska Sobota od leta 2012.
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V letu 2014 smo na področju energetske učinkovitosti izvedli 
15 projektov. V okviru zmanjševanja porabe energije smo 
izvedli naslednje pomembnejše posodobitve v infrastrukturo 
in opremo:
•	 osvežitev in prenova severozahodnega dela Dvorane A;

•	 zamenjava klimatskih naprav, regulacije teh naprav in cen-
tralnonadzornega sistema (CNS) za pritličje Dvorane A;

•	 zamenjava štirih hladilnih vitrin na Tržnici BTC City;

•	 zamenjava razsvetljave v objektu G Logističnega centra;

•	 posodobitev centralnonadzornega sistema za regulacijo 
ogrevanja in prezračevanja za zmanjšanje porabe toplo-
tne in električne energije v Vodnem mestu Atlantis;

•	 uvedba informacijskega sistema IBM Maximo;

•	 zamenjava svetil na zahodni fasadi Dvorane A;

•	 zamenjava zunanje razsvetljave na Trgu mladih;

•	 zamenjava razsvetljave v hodniku BTC City Murska 
Sobota;

•	 umestitev in zagon SPTE (kogeneracijske) naprave v 
BTC Cityju Murska Sobota.
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URE — učinkovita raba energije
OVE — obnovljivi viri energije
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energije iz OVE Znižanje emisij CO

2

V letu 2014 smo iz 
obnovljivih virov 
proizvedli 1.618.862 kWh 
zelene energije, kar 
zadostuje za povprečno 
letno porabo 430 
gospodinjstev.

REZULTATI KAŽEJO MANJŠO 
PORABO ENERGIJE IN  
ZMANJŠEVANJE IZPUSTOV

Na področju energije se rezultati projektov modernizacije in 
uporabe novih tehnologij oziroma alternativnih virov kažejo 
kot manjši porabi električne in toplotne energije ter zmanjša-
nju izpustov CO2.
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KWh/leto 2011 2012 2013 2014

Prihranek 
(projekti URE)

67.080 830.400 1.198.310 1.635.660

Proizvodnja 
zelene energije 
iz OVE

1.017.356 1.226.460 1.535.263 1.618.862

Skupaj 1.084.436 2.056.860 2.733.573 3.254.522

Znižanje emisij 
CO

2
 (kg)

759.105 1.439.802 1.913.501 2.278.165

2014



Sončna elektrarna na strehah dveh logističnih zgradb na površini 13.000 m2
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MISIJA: ODPADKI ZA SUROVINE
Med pomembnejše segmente trajnostnega razvoja se uvr-
šča tudi odgovorno ravnanje z odpadki. V ta sklop spada 
zmanjševanje deleža mešanih komunalnih odpadkov, kar 
dosegamo z doslednim ločevanjem odpadkov, ki jih nato 
kot sekundarno surovino posredujemo v nadaljnjo reci-
klažo. Na področju ravnanja z odpadki torej zasledujemo 
enega izmed temeljnih ciljev: povečevanje deleža sekundar-
nih surovin v celotnih odpadkih.

UČINKOVIT SISTEM ZBIRANJA, 
LOČEVANJA IN ODVAŽANJA 
ODPADKOV

V družbi BTC imamo vzpostavljen učinkovit sistem na-
črtnega in sprotnega zbiranja in ločevanja odpadkov na 
izvoru, ki je namenjen zaposlenim, poslovnim partnerjem 
in obiskovalcem. Ločeno zbiranje odpadkov, ki je v skladu z 
evropsko, republiško in občinsko zakonodajo, je obvezno za 
vse, ki ustvarjajo odpadke. Kljub zakonodaji je pomemben 
tudi ekološko ozaveščen in gospodaren odnos, ki zahteva 
več doslednosti, vendar je ločeno zbiranje predvsem v korist 

vsem – okolju, ki ga manj obremenjujemo, in gospodar-
stvu, ker ponovna uporaba surovin prihrani vire energij 
in surovin. BTC se zaveda svojega poslanstva na področju 
ekologije, zato skrb za okolje uresničujemo skozi obvlado-
vanje okoljskih vidikov in izvajanje okoljskih programov. Za 
zaposlene v poslovnih prostorih so za ločevanje odpadkov 
na voljo triprekatni koši, za obiskovalce so na območju 
postavljeni ekološki otoki z ločevalnimi koši, za najemnike 
pa so na voljo sortirna mesta, kamor lahko ločeno odvržejo 
svoje odpadke. V vseh štirih enotah (BTC City Ljubljana, 
Logistični center, Novo mesto in Murska Sobota) imamo 
svoje ekološke postaje in stiskalnice odpadkov.

V letu 2014 smo v družbi BTC zbrali 3.720 ton različnih 
odpadkov, ki smo jih skrbno ločili na 24 frakcijah na svojih 
ekoloških postajah. Od vseh zbranih odpadkov smo na sa-
mem izvoru ločili že 69 % sekundarnih surovin. Za mešane 
komunalne odpadke poskrbi komunalno podjetje v sortir-
nici odpadkov na centralni ekološki postaji in iz njih pri-
dobi nadaljnjih 40 % surovin, tako da je delež odpadkov z 
naših lokacij, ki končajo na deponijah, manjši od 22 %. Od 
odpadkov vseh dejavnosti, ki so v BTC-ju, večji del ustvari-
jo podjetja in le manjši obiskovalci, zato sta ozaveščanje in 
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obveščanje poslovnih partnerjev ključna pri gospodarnem 
odnosu do odpadkov.

Pomemben segment za doseganje odgovornega ravnanja z 
odpadki je učinkovito ozaveščanje o pravilnem zbiranju in 
sortiranju odpadkov, zato družba BTC v ta namen spodbuja 
zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce z različnimi 
dopisi, brošurami in prijaznimi nalepkami.

V letu 2014 smo na področju zbiranja, ločevanja in odvaža-
nja odpadkov izvedli naslednje projekte:
•	 razstava oblek iz embalaže »Zapni me s selotejpom«  

v Dvorani A v BTC Cityju Ljubljana;
•	 akcija zbiranja starega papirja v projektu Star papir za 

novo upanje v BTC Cityju Ljubljana;
•	 postavitev košev za ločeno zbiranje odpadkov  

(Trg mladih, Tržnica BTC City);
•	 delavnice na temo ločevanja odpadkov v igralnici Beti 

in Cej v BTC Cityju Murska Sobota.

Na področju odpadkov se rezultati trajnostnih projektov 
modernizacije sistema ravnanja z odpadki ter 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 69 %.

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

V letu 2014 smo 
skupaj s poslovnimi 
partnerji zbrali in ločili 
69 % sekundarnih 
surovin.
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Električno vozilo za odvoz odpadkov na območju 
BTC City Ljubljana

Delež zbranih odpadkov (v %) v letu 2014

69 % sekundarne surovine

31 % ostali odpadki

Glavne vrste sekundarnih surovin (delež v %) v letu 2014

33 % papirna in kartonska embalaža

15 % biorazgradljivi odpadki

13 % mešanica betona, opek, ploščic in keramike

12 % mešana embalaža

7 % plastična embalaža

7 % lesena embalaža

6 % steklena embalaža

6 % kovinska embalaža

1 % ostale sekundarne surovine
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MISIJA: VARČNO Z VODO
V okviru strategije trajnostnega razvoja z vodo ravnamo 
varčno in preudarno. Z informacijskim sistemom se redno 
spremlja poraba vode, kar omogoča manjšo porabo vode. 
Poleg tega se pravočasno ugotavljajo izgube vode. Za dose-
ganje varčnega in preudarnega ravnanja z vodo družba BTC 
spodbuja zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce z 
različnimi brošurami in prijaznimi nalepkami.

Na področju ravnanja z vodo si prizadevamo zmanjšati 
njeno izgubo in porabo pri glavnih porabnikih. Rezulta-
ti trajnostnih projektov na tem področju, ki vključujejo 
ozaveščanje, obnovo vodnih, hidrantnih in kanalizacijskih 
omrežij ter novih tehnologij, se kažejo v manjših izgubah 
vode in bolj brezhibnem vodovodnem omrežju.

UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE 
PORABE VODE

Do zdaj smo zamenjali 1.600 metrov vodovodnih cevi, s 
čimer smo izgube vode od leta 2000 do danes zmanjšali z 
20,0 % na 4,6 %.

V letu 2014 smo na področju ukrepov za zmanjševanje 
porabe vode izvedli naslednja projekta:
•	 nadgradnja obstoječe tehnologije priprave kopalne 

vode v segmentu filtracije kopalne vode v Vodnem 
mestu Atlantis;

•	 obnova kanalizacijskega omrežja med dvoranama 2 in 7.

S posodobitvijo 
vodovodnega omrežja 
in rednim spremljanjem 
porabe vode so v letu 
2014 izgube vode 
znašale le 4,6 %.
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MISIJA: ZELENI PROMET
V družbi BTC želimo zmanjšati vplive izpušnih plinov, 
poleg tega si prizadevamo za boljšo pretočnost prometa in 
zadostno število parkirnih mest, zato veliko vlagamo tudi 
v posodobitev prometne infrastrukture. Pri ravnanju s pro-
metom uresničujemo temeljni cilj: zagotavljati pretočnost 
prometa na območju BTC City Ljubljana.

BTC CITY PRIJAZEN DO  
PEŠCEV, KOLESARJEV IN  
VOZNIKOV

V preteklih letih smo na področju ravnanja s prometom 
uresničili kar nekaj pomembnih projektov. Ker smo želeli 
območje BTC City Ljubljana naredili prijazno za pešce in 
kolesarje, smo uredili kolesarske poti in pešpoti ter doda-
tne pločnike. Kolesarjem je na voljo več kot 400 parkirnih 
mest za kolesa. Za varnejši in bolj pretočen promet je bilo 
zgrajenih 12 krožišč in garažna hiša, uvedene pa so bile 
tudi opozorilne table za prosta parkirna mesta. Na območju 
BTC City Ljubljana je 8.500 brezplačnih parkirnih mest, 

urejena pa so tudi posebna mesta za invalide in nosečnice. 
Ob dnevnih konicah in prireditvah je urejeno vodenje in 
usmerjanje prometa. Že nekaj časa je v BTC Cityju Ljublja-
na vzpostavljen tudi sistem alternativnih načinov prevoza. 
Obiskovalcem sta na voljo mestni avtobus in brezplačni 
Citybus. Na tem območju sta tudi dve brezplačni polnilni 
mesti za polnjenje avtomobilov na električni pogon, družba 
BTC pa za prevoz po »mestecu« uporablja električni avto.

ŠTEVILNI PROJEKTI ZA  
IZBOLJŠANJE PROMETNE 
UČINKOVITOSTI

V letu 2014 smo na področju prometa uresničili pet projek-
tov, med katerimi so bili v okviru zagotavljanja varnejšega 
in bolj pretočnega prometa izvedeni naslednji pomembni 
koraki:
•	 postavitev postajališč BicikeLJ;

•	 ureditev dvosmernega prometa pri Petrolovem bencin-
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skem servisu na Šmartinski cesti (uvoz v BTC);

•	 sponzorstvo Simpozija Emobility in predavanje na 
simpoziju;

•	 postavitev novega prehoda za pešce pri trgovini 
Mothercare;

•	 sodelovanje v pobudi CIVITAS – Evropska pobuda, ki 
jo podpira EU ter ki se zavzema predvsem za čistejši 
promet in trajnostni razvoj na področju prometa.

DOSTOP DO LJUBLJANSKEGA 
NAKUPOVALNEGA SREDIŠČA 
ODSLEJ TUDI Z BICIKLJEM

Julija sta družba BTC in City Park v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana prispevala tudi k razvoju trajnostne urba-
ne mobilnosti in priljubljenosti kolesarstva. Tri nova posta-
jališča BicikeLJ povezujejo mrežo samopostrežne izposoje 
koles z urbanim središčem BTC City Ljubljana.

V prometu se rezultati trajnostnih projektov iskanja al-
ternativnih načinov prevoza, vlaganja v infrastrukturo in 
ozaveščanja javnosti kažejo v hitrejšem pretoku prometa 
skozi območje, uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev 
in s tem v manjšem obremenjevanju okolja z izpusti.

Električno polnilno mesto za avtomobile v BTC City Ljubljana

V letu 2014 smo v 
BTC Cityju z izved-
bo projekta BicikeLJ 
pridobili 60 novih 
postajališč za kolesa.
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Ozaveščanje javnosti s prijaznimi nalepkami v BTC City 
Ljubljana



MISIJA: VARNOST ZA VSE
V okviru Misije: Zeleno je eden izmed ključnih ciljev zago-
tavljati splošno, požarno in prometno varnost obiskovalcem, 
poslovnim partnerjem in zaposlenim na območju BTC.

Ta cilj uresničujemo z različnimi aktivnostmi, med katerimi je 
treba izpostaviti predvsem preventivno delovanje na področju 
varstva pred požarom, vzdrževanje in posodabljanje sistemov 
varovanja premoženja ter stalno navzočnost varnostnikov in 
gasilcev, ki nadzirajo območje.

V letu 2014 smo na področju zagotavljanja varnosti izvedli 
naslednje projekte: 
•	 BTC City Varno mesto – delavnica iHelp;
•	 projekt Varno na kolesu;
•	 nadgradnje nadzornih in varnostnih sistemov;
•	 posodobitve sistemov požarnega javljanja.

Vsako leto, ob začetku šolskega leta zaživi projekt Varno na 
kolesu. Z našo pomočjo, Javno agencijo RS za varnost pro-
meta, Kolesarsko zvezo Slovenije, Policijo, Direkcijo RS za 
ceste, Kolesarskim društvom Rog in Regionalnim centrom 
za okolje ga izvaja družba Butan plin. Namenjen je vsem 
osnovnošolcem in osnovnošolkam, ki se pripravljajo na 
kolesarski izpit. Mlade kolesarje skozi različne sklope aktiv-
nosti spodbuja k varnejšemu in previdnejšemu ravnanju v 
cestnem prometu, prav tako pa so za delo in trud nagrajeni.

Septembra smo v okviru projekta BTC City Varno mesto, 
skupaj s podjetjem iHelp, organizirali delavnico, na kateri 
smo zaposlenim iz podjetij na območju BTC prikazali upo-
rabo aplikacije iHelp in izvedli prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja. S projektom v BTC Cityju skrbimo za dobro po-
čutje in varnost vseh obiskovalcev, saj ob nesreči aplikacija 
pošlje signal SOS drugim uporabnikom v bližini, o stiski 
obvesti svojce in reševalne postaje ter uporabnika vodi pri 
postopkih oživljanja.

Za zagotavljanje varnosti imamo lastno enoto varovanja. 
Zaposleni v njej se redno udeležujejo strokovnih izobraže-
vanj in izpopolnjevanj, poleg tega pa enota vseskozi sode-
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luje s policijo, reševalci in gasilci. V okviru splošne varnosti 
skrbimo tudi za stalno modernizacijo centralno vodenega 
videosistema in protivlomnih sistemov.

Na področju varnosti se rezultati trajnostnih projektov 
modernizacije in nenehnega izboljševanja sistema varnosti 
kažejo v večji splošni zavesti obiskovalcev, poslovnih par-
tnerjev in zaposlenih, da so na območju BTC varni, pa naj 
gre za splošno varnost, požarno varnost, varnost premože-
nja 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 priza-
devamo 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. Veliko pozornost v okviru druž-
beno odgovornih aktivnosti vsako leto namenjamo spon-
zorstvom in donacijam. S sponzorstvi pokrivamo različne 
programe na področju znanosti, izobraževanja, šolstva, 
umetnosti, kulture, športa in inovativnosti kot tudi ekolo-
gije.

V letu 2014 smo podprli 290 organizacij, posameznikov, 
dogodkov in drugih aktivnosti ter projektov, od tega je bilo 
večjih: 27 na področju športa, 24 projektov na področju 
izobraževanja in znanosti, 15 na področju energije, 14 na 
področju okolja, 12 projektov na področju kulture in 11 na 
področju humanitarnosti.

V zadnjih štirih letih smo v projekte družbene odgovornosti 
vložili 3.930.627 EUR.
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POMOČ OTROKOM IN MLADINI 
PRI OSEBNEM RAZVOJU IN 
GRAJENJU DOBRIH ODNOSOV

Marca je v Konferenčni dvorani Logističnega centra BTC 
že drugo leto zapored potekal izobraževalni program BTC 
Campus, s katerim družba BTC v sodelovanju s Cen-
trom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze 
v Ljubljani in Zavodom RS za zaposlovanje neposredno 
pomaga mladim diplomantom pri iskanju prve zaposlitve 
oziroma samostojne podjetniške poti. Z dodatnimi nasveti 
in praktičnimi znanji iz podjetništva so udeleženci pridobili 
nova znanja, samozavest in konkretne napotke, s pomočjo 
katerih je več kot polovica udeležencev že uspešno našla 
svojo zaposlitev.

Že drugo leto zapored aprila, je potekal tudi projekt Misija: 
Spodbujamo prijateljstvo. V natečaju, katerega namen je 
spodbujanje otrok k pozitivnemu razmišljanju o prijatelj-
stvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki, je sodelovalo 
1134 otrok iz 59 slovenskih vrtcev in osnovnih šol. Otroci 
so svoje risbe, besedila ali fotografije prijavili na kreativni 
del natečaja ali pa so nominirali posameznika, ki se je v 
odnosu do vrstnikov izkazal za »Naj prijatelja«. Izdelki, ki 
so jih otroci ustvarili v okviru natečaja, so bili razstavljeni v 
spodnji etaži Emporiuma, v BTC Cityju Ljubljana.

Istega meseca sta družba BTC in Čebelarska zveza Slovenije 
v želji po spodbujanju urbanega čebelarstva, ohranjanju 
kranjske sivke in ozaveščanju ljudi o pomembnosti čebel 
za okolje postavila štiri čebelje panje s štirimi čebeljimi 
družinami. Tri mesece pozneje, v juliju, so pridne čebele že 
pridelale prvi med. Čebele na travniku ob Vodnem mestu 
Atlantis v BTC Cityju Ljubljana in njegovi okolici tako skr-
bijo za biotsko pestrost našega okolja.

VLAGAMO V OKOLJE IN 
OMOGOČAMO DOSTOJNO 
ŽIVLJENJE

Novembra je zaživel projekt Obnovimo slovenske gozdove, 
za katerega smo donirali 3000 sadik in v BTC Cityju zasadili 
pet novih dreves. S tem smo poudarili velik pomen zelenih 
površin v urbanem okolju. Prav tako je v okviru akcije po 
vsej Sloveniji potekalo sajenje dreves za sanacijo med žledom 
poškodovanih gozdov. Pridružili smo se tudi prostovoljci 
družbe BTC, in sicer s pogozdovanjem v Arboretumu Volčji 
Potok.

Za sanacijo škode po poplavah, ki so v novembru povzročile 
ogromno gmotno škodo po velikem delu Slovenije, je družba 
BTC občinama Dobrepolje in Ig donirala finančna sredstva.

25

Svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev (UWCT Final 2014)



INOVATIVNI PRISTOPI 
H KOMUNICIRANJU Z 
ZAPOSLENIMI IN OBISKOVALCI

Jesensko obdobje je novembra v Dvorani A popestrila raz-
stava oblek iz embalažnih materialov priznanih blagovnih 
znamk »Zapni me s selotejpom«. Obleke iz različnih emba-
lažnih materialov in embalaže izdelkov znanih blagovnih 
znamk so izdelale priznane slovenske modne oblikovalke: 
Mojca Celin, Ljubica Čehovin, Tanja Devetak, Urša Drofenik, 
Nataša Hrupič, Maja Štamol Droljc, Barbara Turk in Alja 
Viryent Novak. Cilj projekta, ki ga je podprlo Ministrstvo za 
okolje in prostor, je bil poudariti pomen embalaže kot nelo-
čljivega dela izdelka, informirati in izobraževati potrošnike o 
embalaži, njeni funkciji, pomenu, oznakah, s posebnim pou-
darkom na pravilnem ravnanju z odpadki in zaščiti okolja.

Poleg vseh okoljskih in družbeno odgovornih projektov, iz-
vedenih v letu 2014, smo v okviru Misije: Zeleno vzpostavili 
tudi učinkovit sistem internega komuniciranja za zaposlene. 
Prav tako smo izdelali trajnostno poročilo za poslovne par-
tnerje in udeležence različnih strokovnih srečanj, forumov in 
konferenc. Izdali smo knjižico za otroke Beti in Cej, ki otroke 

spodbuja k prijaznemu ravnanju, tako na okoljskem kot tudi 
na družbenem področju. Knjižico bomo podarili vrtcem in 
organizirali branje za otroke. V Dvorani A smo na hodniku 
uredili prostor za razstave, dogodke in predstavitve trajno-
stnih vsebin poslovnih partnerjev in organizacij s področja 
trajnostnega razvoja.

Množica uspešno izvedenih projektov pod okriljem Misije: 
Zeleno nam daje zagon za prihodnje leto. Medse želimo 
povabiti čim širšo skupnost, zato da bi skupaj ustvarjali, ne le, 
kar je dobro danes, ampak predvsem za družbo prihodnjega 
dne. V letu 2015 nas tako čaka veliko priložnosti, da svoje 
delovanje še izboljšamo z vidika družbenega in okoljskega 
sožitja ter postavimo nove mejnike v odnosu do obiskovalcev 
in poslovnih partnerjev.
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V LETU 2014 BOGATA 
PODPORA VSEM PODROČJEM 
DELOVANJA DRUŽBE BTC

Šport:
•	 sponzorstvo in soorganizacija Maratona Franja BTC 

City,

•	 sponzorstvo in soorganizacija Svetovnega prvenstva za 
rekreativne kolesarje UWCT FINAL 2014 (UCI World 
Cycling Tour),

•	 pokroviteljstvo prve profesionalne ženske kolesarske 
ekipe BTC City,

•	 generalno pokroviteljstvo tekme svetovnega pokala v 
smučarskih skokih za ženske v Planici,

•	 soorganizacija svetovnega pokala v smučarskih skokih za 
ženske v Planici,

•	 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 Zavoda ŠKL Ljubljana,

•	 sponzorstvo HDD Telemach Olimpija,

•	 sponzorstvo Golf zveze Slovenije,

•	 dogodek Tek na Kristalno palačo …

Kultura: 
•	 podpora delovanju SiTi Teatra BTC,

•	 pokroviteljstvo umetniške trgovine mladih umetnikov 
SiTi ARTstore,

•	 velik glasbeni dogodek za mlade – Ritem mladosti (so-
delovanje s CMT),

•	 podpora in sodelovanje s Cankarjevim domom,

•	 sponzorstvo Festivala Ljubljana 2014,

•	 sponzorstvo cikla koncertov Vaska Atanasovskega na 
Ljubljanskem gradu …
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Družbeno odgovoren projekt Obnovimo slovenske gozdove



Izobraževanje in znanost:
•	 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 2014 (Ključ do rešitev 
2014),

•	 sodelovanje z Zavodom Ypsilon (sponzorstvo in podpo-
ra projekta Learn for Life),

•	 sodelovanje z Inštitutom GFS (Ljubljana Forum 2014),

•	 sodelovanje s Centrom za evropsko prihodnost (Strate-
ški forum Bled),

•	 sodelovanje z Inštitutom za etiko,

•	 članstvo v Gospodarskem interesnem združenju Centra 
energetskih rešitev …

Humanitarnost:
•	 donacija Ustanovi pustimo jim sanje – fundacija Danila 

Türka,

•	 donacije Rdečemu križu Slovenije,

•	 podpora fundaciji Anina zvezdica,

•	 donacija Dobrodelnemu društvu Roka pomoči,

•	 Združenje za pomoč pri demenci Slovenije,

•	 donacija finančnih sredstev za sanacijo škode, nastale 
med poplavami, občinama Dobrepolje in Ig …

Okolje:
•	 sponzorstvo društva Ekologi brez meja (akcija Star papir 

za novo upanje),

•	 postavitev 4 čebeljih panjev pri Vodnem mestu Atlantis 
(spodbujanje urbanega čebelarstva, ohranjanje kranj-
ske sivke in ozaveščanje ljudi o pomembnosti čebel za 
okolje),

•	 sajenje dreves v Arboretumu Volčji Potok – drevesa so 
sadili prostovoljci iz BTC v okviru dobrodelne akcije 
Obnovimo slovenske gozdove,

•	 donacija 3000 sadik za sanacijo gozdov, poškodovanih 
v času žledoloma v okviru dobrodelne akcije Obnovimo 
slovenske gozdove Zvezi tabornikov Slovenije,

•	 zasaditev 19 novih dreves na Tržnici BTC City,

•	 BTC se je v okviru 9. vrha slovenskega gospodarstva 
s podpisom zavezal k spoštovanju slovenskih smernic 
korporativne integritete ter postal ambasador zakonitega 
in etičnega poslovanja ...
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Urbani čebelnjak s štirimi čebeljimi družinami na travniku ob Vodnem mestu Atlantis
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