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BTC v številkah
Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo
ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce, zaposlene in poslovne partnerje.
•
•
•
•
•
•
•

310.000 m2 poslovnih površin
40.000 vozil dnevno v BTC City Ljubljana
300.000 kopalcev na leto v Vodnem mestu Atlantis
Poraba toplotne energije (2012): 24.170.000 kWh
Poraba električne energije (2012): 39.276.000 kWh
Poraba vode (2012): 180.000 m3
Količina odpadkov: 250 ton na mesec

ISO standardi
Sistemi vodenja so eno izmed pogosto uporabljenih orodij vodstev organizacij
za doseganje poslovne uspešnosti.
Družba BTC ima uveden celovit sistem kakovosti za vse svoje dejavnosti ISO
9001:2008, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 ter sistem upravljanja z
energijo ISO 50001:2011. Zavedamo se, da lepa arhitektura in sodobna
infrastruktura še ne ustvarita prostora, v katerem bi se obiskovalci počutili
udobno in varno in ki bi bil ekološko sprejemljiv.
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Model ekoindeks

V okviru strategije trajnostnega razvoja je družba BTC razvila poslovni model
ekoindeks, s katerim vrednoti svoja dejanja, s katerimi vpliva na zmanjšanje
negativnih učinkov in povečanje pozitivnega vpliva na okolje in širšo družbo.

Energija
Stalna vlaganja v nižanje porabe energije:
• Racionalizacije hlajenja
• Toplotna izolacija fasad
• Toplotna izolacija in hidroizolacija streh

Izpopolnjena tehnologija:
• Modernizacija nadzornega sistema za ogrevanje
• Modernizacija hlajenja z bankami ledu
• Uporaba novih LED tehnologij na svetlobnih
napisih
• Uvajanje zelene informatike

Alternativni viri energije:
• Sončni elektrarni v PE
Logistični center (2010) in
Murski Soboti (2012)
• Kristalna palača (sončna
elektrarna, daljinski
sistem oskrbe s toploto,
banka ledu) (2011)

ISO 50001:2011

Sistem upravljanja z energijo

Sistemsko upravljanje z energijo
1. Učinkovito in sistematično upravljanje z energijo za
zmanjšanje porabe energije in stroškov
2. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
(2.166.345 kWh in 2011 – 2012)

3. Ozaveščanje interesnih skupin in širše skupnosti o dobri praksi
na področju upravljanja z energijo
4. Ideje in projekti z vizijo (spodbujanje inovativnosti
in delovanja v dinamičnih timih med zaposlenimi)

5. Sodelovanje družbe BTC in
Fakultete za strojništvo pri projektu iSERV
( Inspection of HVAC systems through continuous monitoring
and benchmarking)

6. Sodelovanje z IJS-CEU na projektu Go-Eco

ISO 50001:2011
Lastna energetska politika, katere glavni
namen ni enkratno znižanje porabe energije,
temveč vzpostavitev sistema, ki vodi k
stalnemu zniževanju porabe energije ter
zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, je
bila osnova, da je družba BTC v začetku
julija 2012 med prvimi v Sloveniji pridobila
mednarodni certifikat ISO 50001:2011,
standard, ki organizacijam omogoča, da
dosledno in učinkoviteje upravljajo z energijo
in predstavlja nadgradnjo sistema ravnanja z
okoljem po zahtevah standarda ISO
14001:2004.
Mednarodni
standard
podeljujeta IQNet in SIQ.

ISO 50001:2011
prednosti

• Energija je eden izmed največjih izzivov sodobne družbe.
• Z učinkovitim vodenjem in sistematičnim pristopom nam bo
pomagal zmanjšati stroške.
• Povečanje učinkovite rabe energije (znižanje porabe
energentov).
• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (varovanje okolja).
• Nova direktiva o energetski učinkovitosti.
• Udejanjanje trajnostnega razvoja in večji ugled podjetja.
• Pridobitev boljše pozicije na trgu (javni razpisi, ozaveščene stranke,
kriterij pri strankah z razvito trajnostno politiko dobaviteljev,…).

Glavni namen ni enkratno znižanje porabe energije, temveč
vzpostavitev sistema, ki vodi k stalnemu zniževanju energije.

Sončna elektrarna v PE Logistični center
•
•
•
•
•

Na strehah dveh objektov s površino 13.000 m2
Vršna moč: 900 kWp
Letna proizvodnja električne energije: do 1 mio kWh
Razbremenitev okolja in zmanjšanje emisij CO2 v ozračje: 700 ton na leto
Investicija: 2,4 mio EUR

Sončna elektrarna v Murski Soboti
Strešna površina 8.000 m2
Vršna moč: 550,1 kWp
Planirana letna proizvodnja: 567.600 kWh
Razbremenitev okolja in zmanjšanje emisij CO2 v ozračje: 397.320 kg na
leto
• Investicija: 843.350 EUR
•
•
•
•

Sončna elektrarna na Kristalni palači
•
•
•
•

Površina: 600 m2
Vršna moč: 87,58 kWp
Planirana letna proizvodnja: 77.647 kWh
Razbremenitev okolja in zmanjšanje emisij CO2 v ozračje: 54.300 kg na leto

Misija: Zeleno
Vodstvo družbe BTC se je v letu 2012 odločilo za nov korak v smeri trajnostnega
razvoja družbe – za izvedbo strateškega projekta Misija: Zeleno.
Misija vključuje investicijske premike, ki so potrebni za bolj zeleno življenje v BTC
City, promoviranje zelenih izdelkov in storitev, spodbujanje zelene potrošnje ter
ozaveščanje javnosti glede zelenih vrednot in dejanj.

Rezultati trajnostnega razvoja družbe BTC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V zadnjih 10 letih je družba BTC v okoljske projekte investirala 30 mio EUR.
Z vsemi izboljšavami je v letu 2011 in 2012 družba BTC znižala emisije CO2 za
približno 2.000 ton.
Z obstoječimi sončnimi elektrarnami BTC proizvede 2 mio kWh električne energije
letno.
Od 2008 do 2011 je BTC postopoma zniževal porabo elektrike za 4 mio kWh
letno v 2011, kar predstavlja približno 400.000 EUR prihrankov v stroških letno.
Proizvodnja električne energije iz novih sončnih elektrarn
Načrtovana izgradnja kogeneracije v BTC City Murska Sobota in postavitev manjše
veterne elektrarne v BTC City Ljubljana
BTC je znižal izgube vode z 20% na 5% letno.
BTC ima 24 frakcij na svoji ekološki postaji za ločevanje odpadkov.
BTC ima uporablja informacijski sistem za energetski management
Gemalogic s katerim meri porabo energije in spremlja proizvodnjo zelene energije.
BTC je v 2012 med prvimi v Sloveniji pridobil mednarodni certifikat ISO
50001:2011 certificat.
BTC je predstavil svoj inovativen poslovni model ekoindeks, s katerim vrednoti
dejanja, s katerimi vpliva na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega
vpliva na okolje.
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Nagrade za trajnostni razvoj
• Nagrada Okolju prijazno podjetje 2010, ki sta jo podelila časnik
Finance in Eko sklad
• Nagrado za najboljši poslovni model ekoindeks na na 6.
Slovenskem forumu inovacij leta 2011
• Nagrada za družbeno odgovornost Horus 2011
• Družba BTC je bila izbrana med slovenske predstavnike v izboru za
Evropske poslovne nagrade za leto 2011 za dosežke na področju
trajnostnega razvoja in ekoloških projektov
• Nagrada InLoCom 2013 za inovativen projekt na nivoju lokalnih
skupnosti „BTC City in ženski smučarski skoki”
• Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks
2013 v Sloveniji za projekt „BTC City in ženski smučarski skoki”
• Posebna nagrada za dosežke na področju učinkovite rabe energije,
proizvodnje energije iz obnovljivih virov in energetskega
menedžmenta v okviru 15. Dnevov energetikov (aprila 2013)

Hvala za pozornost!

