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• Ustanovljena   1954 

• Delniška družba 

• Lastništvo– managerski odkup / zaposleni 

• Prihodki (2013)   57,7 mio € 

• Št. zaposlenih  390 

• Poslovne površine  400.000 m2 

• Dejavnost: upravljanje s Cityji in logistična 
dejavnost, upravljanje z nepremičninami drugih 
lastnikov 

• Število poslovnih enot:  3  

• (PE Ljubljana, PE Logistični center, CUPP) 

• Število Cityjev:  3 

• (BTC City Ljubljana, BTC City Novo mesto, BTC City 
Murska Sobota) 

• 40.000 vozil dnevno v BTC City Ljubljana 

• 300.000 kopalcev na leto v Vodnem mestu 
Atlantis 

 

 

Družba BTC 
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 Energetska infrastruktura v družbi BTC 
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Raba energije in vode 

Enota Poraba 

2012 

Poraba 
2013 

% 

Poraba električne energije kWh 41.484.519 40.640.874 97,9% 

Poraba toplotne energije  MWh 23.663,77 23.042,2 97,4% 

Skupna raba energije MWh 65.087 63.683 97,8% 

Emisije CO2  t 32.543,5 31.841,5 97,8% 

Specifična poraba energije za ogrevanje kWh / m2  74,3 72,4 97,4% 

Poraba vode iz mestnega vodovoda m3 147.393 140.064 95,0% 

Poraba vode – vrtina Atlantis m3 42.283 25.050 59,2% 
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• Družba BTC pozornost namenja tako podjetniškim izzivom, s katerimi se sooča dnevno, in viziji 
nadaljnjega razvoja na eni strani kot tudi trajnostnemu razvoju, ki je že vrsto let vpet v poslovanje 
družbe, na drugi strani. 
 

• 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. 
 

• Cilj družbe BTC je, da deluje odprto, da tudi širša javnost spozna njena prizadevanja v smeri večje 
družbene odgovornosti in večje prijaznosti do okolja. Zato je del sistema ekoindeks tudi portal 
www.misijazeleno.si, preko katerega svoja dejanja v okviru ekoindeksa družba javno objavlja. 

Trajnostni razvoj 

Trajnostni razvoj predstavlja za družbo BTC inovativen razvoj, ki je prijazen do širše družbe in hkrati 
varuje okolje za naše zanamce. 
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Družba BTC se je v letu 2012 odločila 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. 

Misija: Zeleno 
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Misija: Zeleno 
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Trajnostni razvoj 

Lastna 
ekološka 
postaja 
 
 
 
 
24 frakcij 

ISO standardi 
 
 
 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001 

Ekoindeks 
poslovni model 

 
 
 
 
Ocenjevanje akcij 
družbe BTC 

Nove 
tehnologije 
 
 
 
LED tehnologija, 
centralni nadzorni 
sistem,… 

Zelena 
elektrika 
 
 
Sončne elektrarne 
Logistični center 
Kristalna palača 
Murska Sobota 
Kogeneracija 
Vetrna elektrarna 

Promet 
- alternativne oblike 
prevoza 
 
- zmanjševanje 
negativnih vplivov 

 
Parkirne hiše, 
krožišča, vlak, city 
bus, kolesarske 
poti, pešpoti,… 

Zmanjševanje 
izgub in porabe 
vode 
 
 
 
 

Zamenjava 
vodovodnih cevi, 
uporaba deževnice, 
vodna vrtina,… 

Misija: Zeleno  
 
 
 
 
 
Ozaveščanje 
javnosti glede 
zelenih vrednot in 
dejanj 
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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. 
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1. Učinkovito in sistematično upravljanje z energijo za nadziranje zmanjšanja 
porabe energije in stroškov 

2. Lastna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov (1.800.000 kWh v letu 2013) 

3. Ozaveščanje javnosti o dobri praksi varčevanja z energijo 
4. Ideje in projekti z vizijo (spodbujanje inovativnih zamisli in dinamičnega timskega dela med 

zaposlenimi) 

5. Strokovno sodelovanje med družbo BTC in Fakulteto za strojništvo ter IJS- CEU 

Sistem upravljanja z energijo 
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Uvedba informacijskega sistema za energetski 
management 

• Razdrobljeno spremljanje rabe energije (več kot 750 merilnih 
mest). 

• Večja učinkovitost in boljša koordinacija energetskega   
menedžmenta, lažje spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov. 

• Lažji obračun energije, obračun po dejanski porabi. 

• Krajši odzivni čas v primeru odstopanj (alarmiranje). 

• Posledično znižanje rabe energije in porabe energentov. 

• Je orodje za podporo energetskega standarda ISO 50001:2011. 
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Energetski management- primeri 

Puščanje vode 130 m3 dnevno, ki je odtekala zaradi priključitve novega uporabnika. 
Ocenjen prihranek 2.000€ 
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Energetski management- primeri 

Zgodnje odkrivanje napak v delovanju opreme na podlagi ciljnega spremljanja 
rabe energije 
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Energetski management- primeri 

Zamenjava hladiva v hladilnem agregatu. Z drugo vrsto  hladiva se je poraba 
električne energije prepolovila. 
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• Povprečna letna poraba družbe BTC 180.000 m3 

• Zmanjševanje izgub vode (l. 2000 20% izgub, l. 2013 5%) 
 

 

• Obnova vodovodnega in hidrantnega omrežja (2.000 m) 
• Obnova kanalizacijskega omrežja 
• Senzorski sistem rabe vode (toalete) 
• Sistem regeneracije kopalne vode v VMA 
• Racionalizacija porabe vode VMA  
• Uporaba deževnice za hladilne stolpe (Kristalna palača) 
• Redno spremljanje porabe in izgub vode 
• Vodna vrtina v Vodnem mestu Atlantis 

Poraba vode 
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Večje investicije v URE in OVE 

- Celovita prenova razsvetljave na Logističnem centru 

- Postopna zamenjava svetil zunanje razsvetljave in svetlobnih napisov v         

 BTC City-ih z LED tehnologijo 

-Zamenjava CNS zunanje razsvetljave 

-Uvedba informacijskega sistema za energetski management 

-Prenova toplotne postaje Hala 3 

-V teku je energetska sanacija prezračevanja- vgradnja sistema za 

izkoriščanje odpadne toplote v Dvorani A 

 

-Investicije v obnovljive vire : 

 

-Sončna elektrarna Logistični center moči 900 kWp 

-Sončna elektrarna Murska Sobota moči 560 kWp 

-Sončna elektrarna Kristalna palača moči 87,6 kWp 

-SPTE naprava v BTC city Murska Sobota moči 49,5 kW 

-Vetrna elektrna moči 49,9 kW 
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Celovita prenova razsvetljave v PE Logistični center 

Prihranek električne energije 524 [MWh/leto] 

Skupna vrednost investicije: 226.000 € 

Čas vračanja naložbe: 3,3 leta 
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Svetovanje poslovnim partnerjem 
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Glavni cilji in pričakovani rezultati 
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Rezultati trajnostnega razvoja družbe BTC 
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2011 2012 2013

Prihranek (projekti URE) Proizvodnja električne energije iz OVE Znižanje emisij CO2 (kg)

KWh/leto 2011 2012 2013 

Prihranek (projekti URE) 67.080 830.400 1.198.310 

Proizvodnja električne energije iz OVE 1.017.356 1.226.460 1.535.263 

Skupaj 1.084.436 2.056.860 2.733.573 

Znižanje emisij CO2 (kg) 759.105 1.439.802 1.913.501 
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 Rezultati trajnostnega razvoja družbe BTC 

• V zadnjih 10 letih je družba BTC v okoljske projekte investirala 30 mio EUR. 
 

• Z vsemi izboljšavami je v zadnjih treh letih družba BTC znižala emisije CO2 za približno 
2.000 ton. 
 

• Z obstoječimi sončnimi elektrarnami BTC proizvede 1,8 mio kWh električne energije 
letno. 
 

• Od 2010 do 2013 je BTC postopoma zniževal porabo elektrike za 4 mio kWh v 
primerjavi z letom 2010. 
 

• V BTC City-u Murska Sobota je bila letos dokončana kogeneracija moči 50 kW   
 

• V BTC City-u Ljubljana je bila postavljena manjša vetrna elektrarna moči 50 kW 
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Rezultati trajnostnega razvoja družbe BTC 

• 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. 
 

• 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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Hvala za pozornost! 
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