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PRIZADEVAMO SI
ZA VARSTVO PODNEBJA

Varstvo okolja in podnebja predstavlja enega največjih globalnih in regionalnih izzivov
našega časa. V zvezi s tem si je BKS Bank zastavila cilj, da bo občutno prispevala k
reševanju te problematike.

VARSTVO PODNEBJA KOT DEL NAŠE
STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Učinkovito varstvo podnebja potrebuje močno gonilo. Naše dejavnosti za varstvo
okolja izvajamo na podlagi celovite strategije trajnostnega razvoja, ki je globoko vpeta v
politiko naše družbe. Varstvo okolja in podnebja je kot eno od petih področij v središču
naših dejavnosti trajnostnega razvoja. Vodstvo in zaposleni pri doseganju naših ciljev v
zvezi z okoljem in podnebjem igrajo pomembno vlogo. Za ta namen smo poleg vrste
izobraževalnih in ozaveščevalnih ukrepov opredelili tudi vodila za vsakdanje ravnanje.
Vodilo za varstvo okolja in podnebja se glasi:
„Prispevamo k zmanjšanju obremenitev okolja in povečanju energetske
učinkovitosti.“

STRATEGIJA VARSTVA PODNEBJA
V VELJAVI OD LETA 2012
Čeprav ima kreditna institucija v osnovi manjše možnosti za izvajanje okoljevarstvenih
ukrepov kot proizvodno podjetje, smo že leta 2012 razvili lastno strategijo varstva
podnebja. V okviru letne revizije strategije, pri kateri najvišje vodstvo oblikuje nove
usmeritve strategije družbe in strategije trajnostnega razvoja, se obravnava tudi strategija
varstva podnebja. Pooblaščenci za družbeno odgovornost ob podpori zadevnih strokovnih
oddelkov izdelajo predloge za strateške pobude in ukrepe za izvajanje. Te vsebine se
uskladijo z upravo in objavijo na spletni strani in intranetu BKS Bank. Na rednih tedenskih
sestankih v zvezi z družbeno odgovornostjo se upravi poroča o dejavnostih za varstvo
podnebja. Za izvajanje programa za varstvo podnebja in okolja so odgovorni vsi zaposleni
v vseh strokovnih oddelkih.
Cilji naše strategije varstva podnebja so opredeljeni za obdobje do leta 2022. Določili smo
merila za cilje in ukrepe za doseganje ciljev. Pri tem smo po eni strani upoštevali analizo
pomembnosti, opravljeno na podlagi ankete med deležniki leta 2017, po drugi strani pa
delavnico za deležnike, izvedeno leta 2017. Poleg tega za usmeritev uporabljamo nekatere
izmed ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli Združeni narodi:
12. cilj: Odgovorna poraba in proizvodnja
12.5: Do leta 2030 občutno zmanjšati količino odpadkov s preventivnimi ukrepi,
zmanjševanjem porabe, recikliranjem in ponovno uporabo.
12.6: Podjetja, zlasti velika in mednarodna podjetja, spodbujati, naj uvedejo trajnostne
pristope in v poročanje vključijo informacije o trajnostnem razvoju.
13. cilj: Boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
13.1: V vseh državah krepiti pripravljenost za nevarnosti in naravne nesreče, ki so
posledica podnebnih sprememb, ter sposobnost prilagajanja nanje.
13.3: Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za
blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje.
9. cilj: Vzdržljiva infrastruktura in trajnostna industrializacija
9.4: Do leta 2030 nadgraditi infrastrukturo in obstoječo industrijo prilagoditi tako, da
bosta trajnostni, z učinkovitejšo rabo virov ter pospešenim uvajanjem čistih in okoljsko
neoporečnih tehnologij in proizvodnih postopkov, pri čemer morajo vse države sprejeti
ukrepe v skladu s svojimi zmožnostmi.
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Mednarodna skupnost se je z zgodovinskim Pariškim sporazumom iz leta 2015
dogovorila, da bo vsa prizadevanja usmerila v boj proti globalnemu segrevanju, da se
globalna temperatura ne bi dvignila za več kot 1,5 °C in bi se globalne emisije toplogrednih
plinov v drugi polovici stoletja znižale na neto nič. Novembra 2016 je v Marakešu
potekala nadaljnja konferenca v zvezi s Pariškim sporazumom o podnebju. Medtem ko
so bili v Parizu določeni cilji globalne strategije o podnebju, je bil v Marakešu poudarek
na izvajanju strategije. Še pred konferenco o podnebju je 111 od 193 držav članic
Združenih narodov ratificiralo Pariški sporazum, med njimi tudi Kitajska in ZDA, največji
onesnaževalki s toplogrednimi plini. K doseganju omenjenih ambicioznih ciljev lahko
pomembno prispevajo zlasti podjetja. Leto pozneje je bila na konferenci o podnebju v
Bonnu dana pobuda za praktična pravila enotnega merjenja emisij toplogrednih plinov
vseh držav. Poleg tega se je 23 držav in pokrajin pridružilo mednarodnemu zavezništvu za
opustitev uporabe premoga.
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Da bi prispevali k doseganju teh ciljev, pri izgradnji in preurejanju stavb v lasti naše banke
pazimo na primer na energetsko učinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja, letno nadziramo
ogljični odtis v vseh svojih poslovalnicah doma in v tujini, strankam nudimo trajnostna
financiranja s posebnimi poudarki na okolju in izdajamo zeleno obveznico, uvedli pa bomo
tudi sistem za upravljanje podatkov o okolju.

Naši cilji za varstvo okolja do leta 2022 so predstavljeni na koncu tega dokumenta.
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NENEHNO ZMANJŠUJEMO
OGLJIČNI ODTIS
Ogljični odtis je kot okoljski odtis eno najpomembnejših meril za energetsko bilanco naše
družbe. Zmanjševanje in dosledno preprečevanje izpustov CO2 je osrednji element naše
strategije varstva podnebja. V obdobju petih let letno merimo svoj ogljični odtis in s tem
svoje izpuste CO2 v Avstriji in na naših tujih trgih ter podatke upravljamo v podatkovni
bazi za okolje. Na podlagi tehničnih inovacij z energetsko učinkovitimi napravami svoje
izpuste CO2 nenehno zmanjšujemo. Prizadevamo si, da bi do leta 2022 dosegli zmanjšanje
ogljičnega odtisa na dve toni ekvivalenta CO2 na zaposlenega.

Menimo, da je naša obveznost, da svoje ukrepe za izboljšanje podnebja in varstvo okolja
širimo tudi navzven. Na podlagi svojih dobrih povezav v regiji delujemo kot množitelj
za širjenje ideje o varstvu podnebja in okolja med zaposlenimi, poslovnimi partnerji
in strankami. Zlasti na področju svetovanja stranke spodbujamo v zvezi s trajnostnim
razvojem in varstvom okolja. Z uvedbo trajnostnih produktov in produktov, povezanih
s podnebjem, izpolnjujemo svojo odgovornost do okolja v okviru politike podjetja.
Nagrajujemo okolju prijazno naravnanost svojih strank, ki so podjetja, tako da okoljske
standarde upoštevamo pri njihovi bonitetni oceni.
Z okoljevarstvenimi dejavnostmi svojim delničarjem nudimo dodano vrednost, saj smo pri
tem v primerjavi z drugimi podjetji v svojem sektorju edinstveni.
Za krepitev okoljske ozaveščenosti svojih zaposlenih letno izvajamo različne
komunikacijske ukrepe. Prek kratkih sporočil (t. i. pop-ups), ki se pojavijo na zaslonu ob
zagonu računalnika, redno svetujemo o varstvu okolja in varčevanju z energijo.
Sodelujemo z nevladnimi organizacijami – smo partner pakta Klimaaktiv in od leta 2018
partner skupine WWF Climate. Projekte podpiramo finančno ali z delovno silo v obliki
korporativnega prostovoljstva.

PRISPEVAMO K ZMANJŠANJU EMISIJ
OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Za globalno varstvo okolja je zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, tj. srednje- do
dolgoročna opustitev uporabe goriv, ki vsebujejo premog, pomemben korak. BKS Bank že
zdaj, če je mogoče, uporablja energijo iz obnovljivih virov. Naš cilj je do leta 2022 izdelati
strategijo, v kateri bi bili opisani ukrepi za nadaljnje zmanjšanje naše odvisnosti od fosilnih
goriv in zagotavljanje podpore strankam pri opustitvi s financiranji in svetovanjem v zvezi s
subvencijami.

GOSPODARNO RAVNAMO Z VIRI
Kot del svoje družbene odgovornosti štejemo, da na vseh
področjih naše družbe gospodarno ravnamo z viri. Že dolgo
izvajamo vrsto ukrepov za gospodarno ravnanje z viri:
Okolju prijazno na poti
Pri nakupu novih službenih vozil veliko pozornosti posvečamo smiselni ekološki bilanci.
Zato naš vozni park med drugim sestavljajo hibridna vozila in en Volkswagen e-golf
za katerega smo v svoji centrali postavili električno polnilno postajo. Poleg tega lahko
uvedba in izvajanje videokonferenc občutno zmanjšata število službenih potovanj. Ker
pa tovrstnih potovanj ne moremo v celoti izključiti, BKS Bank svojim zaposlenim, ki so
veliko na poti, in drugim zainteresiranim zaposlenim redno nudi seminarje o varčevanju
z gorivom, ki jih vodijo strokovnjaki. S tem se povečuje ozaveščenost o varčnem in okolju
prijaznem načinu vožnje tako na poklicnem kot zasebnem področju. Prizadevamo si, da bo
do leta 2022 25 odstotkov našega voznega parka na električni ali hibridni pogon.
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Ozaveščena poraba papirja
V okviru okoljsko ozaveščene nabavne politike kopirni papir, papirnate brisačke in
toaletni papir pridobivamo zgolj iz trajnostnih virov. Da bi zmanjšali nenehno naraščajoče
količine tiskovin in kopij, so tiskalniki na ravni celotne družbe standardno nastavljeni na
obojestransko tiskanje. Poleg tega vodstvo in zaposlene spodbujamo, da tiskanje v celoti
opustijo. Pri zaposlenih dvigujemo ozaveščenost z rednimi informativnimi sporočili (popups) in objavami na intranetu. V koraku z razvojem digitalizacije zmanjšujemo porabo
papirja. Porabo papirja in s tem povezane stroške prevoza pa lahko še dodatno zmanjšamo
z uporabo elektronskega poštnega nabiralnika za komunikacijo med strankami in banko ter
popolno digitalizacijo map strank.

ZELENA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Brez ustrezne opreme informacijske tehnologije poslovanje banke ni mogoče. V svojih
nabavnih smernicah smo določili minimalne okoljske in družbene standarde za nakup
nove strojne opreme. Ti na primer določajo, da naprave ustrezajo standardu Energy Star.
Pomemben sestavni del naše strategije varstva podnebja je strokovno ravnanje z
elektronsko opremo. Zato strojno opremo, ki ni več potrebna, prenesemo na družbo
AfB mildtätige und gemeinnützige GmbH (AfB). Družba AfB je specializirana za prevzem
nepotrebne strojne opreme od velikih podjetij in javnih ustanov, njeno predelavo in
certificiran izbris podatkov. Ker družba AfB naprave nato proda, se krožni tok uporabe
znova vzpostavi. Vsi delovni koraki v banki so oblikovani za neoviran dostop, v duhu
solidarnosti pa pri tem sodelujejo tako invalidni kot tudi neinvalidni zaposleni. To
sodelovanje želimo v prihodnosti še okrepiti in ohranjati stabilno število starih naprav.

NAŠI CILJI ZA VARSTVO PODNEBJA DO LETA 2022
Cilji trajnostnega razvoja

Cilji do leta 2022

Emisije
Nenehno zmanjševanje naših emisij.

Poraba energije
– Nenehno zmanjševanje naše porabe,
– povečanje deleža okolju prijazne
električne energije.

Zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida
– Izdelava načrta ukrepov za
zmanjšanje odvisnosti BKS Bank od
fosilnih goriv,
– podpora našim strankam pri
zmanjšanju emisij ogljikovega
dioksida s financiranji in svetovanjem
v zvezi s subvencijami.
Sistem ravnanja z okoljem
– Uvedba sistema ravnanja z okoljem,
primernega za banko.

Kazalnik

– Zmanjšanje ogljičnega odtisa do leta 2022 na
dve toni ekvivalenta CO2 na zaposlenega,
– 90-odstotni delež okolju prijazne električne
energije v skupni porabi električne energije do
leta 2022.

– 10-odstotno zmanjšanje porabe električne
energije na zaposlenega do leta 2022,
– 10-odstotno zmanjšanje porabe goriva do leta
2022,
– zmanjšanje porabe papirja do leta 2022 za 5
odstotkov v Avstriji, Sloveniji in na Slovaškem
ter za 15 odstotkov na Hrvaškem,
– 25 odstotkov voznega parka na električni ali
hibridni pogon,
– več kot 90-odstotni delež okolju prijazne
električne energije v skupni porabi električne
energije do leta 2022.

– Izdelan načrt ukrepov.

– Veljaven certifikat.
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Prednost dajemo obnovljivi energiji
V Avstriji uporabljamo izključno »zeleno« električno energijo iz trajnostnih virov. Tudi
na naših mednarodnih trgih večina električne energije izvira iz obnovljivih virov. Poleg
tega nam fotonapetostna naprava, nameščena na strehi centrale, omogoča, da bistveni
del potreb centrale po električni energiji pokrijemo iz sončne energije. Fotonapetostna
naprava je bila v letu 2018 nameščena tudi v Sloveniji. Zadnja energetska revizija je jasno
pokazala, da izpolnjujemo zahteve predpisov o energetski učinkovitosti. Poleg tega
so številni predlogi privedli do nadaljnjega izboljšanja energetske učinkovitosti. Poleg
prenove kontrolne tehnologije smo v nekaterih poslovalnicah in centrali stare naprave
nadomestili s sodobnimi sistemi za ogrevanje in hlajenje, zaposlene pa poučili o njihovi
pravilni uporabi. Do leta 2022 načrtujemo znižanje stroškov električne energije in
ogrevanja za 10 odstotkov na zaposlenega.
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V besedilu zaradi lažje berljivosti ni razlikovanja po spolu ali podvajanj. Uporabljeni nazivi za osebe veljajo za ženske in moške.

