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Narava za svoj obstoj ne potrebuje človeka, človek pa brez narave 
ne more preživeti. To je resnica, ki bi se je moral zavedati prav 
vsak prebivalec našega planeta in temu prilagoditi svoje ravnanje. 
Obstajajo številni načini za trajnostno delovanje. V družbi BTC se 
trajnostnemu razvoju aktivno posvečamo že več kot 15 let, leta 
2014 pa smo ustanovili še posebno poslovno enoto Misija: Zeleno. 
V Strategiji razvoja družbe do leta 2020 smo se zavezali, da svoje 
delovanje prilagajamo smernicam okoljske in družbene odgovornosti. 
Kako uspešni smo pri našem početju, presodite sami. V branje vam 
tudi letos ponujamo Trajnostno poročilo, v katerem smo strnili zbirko 
okoljskih in družbeno odgovornih aktivnosti leta 2017.

 NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE

izjemne zgodbe 
med zemljo in nebom 

Ključne številke pod črto okoljske in družbene 
odgovornosti družbe BTC v letu 2017: 
• 1.851.177 kWh proizvedene zelene energije iz obnovljivih virov,
• 9.844.876 kWh prihrankov energije iz projektov učinkovite rabe energije,
• razbremenitev okolja za 5.449.637 kg ogljikovega dioksida,
• doseganje letnega povprečja 5,9 % izgub vode v zadnjih petih letih,
• 67 % zbranih in ločenih sekundarnih surovin na samem izvoru,
• štiri nove enosmerne ulice za umiritev prometa in večjo varnost obiskovalcev,
• zasaditev 45 novih dreves in 1.500 grmovnic,
• več kot 160 različnih dogodkov v podjetniškem središču ABC Hub.
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V letu 2017 je v Sloveniji na energetskem 
področju odmevala priprava Energetskega 
koncepta Slovenije. Ta med drugim spodbuja 
povečanje energetske učinkovitosti, 
podnebno trajnost, razvoj znanja, napredna 
omrežja in skupnosti ter ozaveščanje 
porabnikov o trajni oskrbi in ravnanju z 
energijo. Gre za cilje, h katerim smo zavezani 
tudi v družbi BTC. Ob tem se zavedamo, da 
odgovornost za uspeh nosi vsak izmed nas. 

Pod okriljem poslovne enote Misija: 
Zeleno v družbi BTC prepoznavamo 
okoljske in družbene izzive današnjega časa 
ter si z ustvarjanjem zelenih priložnosti in 
spodbujanjem inovativnosti prizadevamo 
za odprto družbo, ki je okoljsko 
ozaveščena. Aktivno vlogo prevzemamo 
na naslednjih področjih: izboljševanje 
energetske učinkovitosti, varčevanje z vodo, 
odgovorno ravnanje z odpadki, iskanje 
rešitev za trajnostno mobilnost, skrb za 
varnost, podpiranje širših družbenih pobud 
ter razvijanje inovativnih idej in rešitev. 
Veseli nas, da ekoindeks, s katerim merimo 
uspešnost naših aktivnosti, vsako leto 

doseže višjo vrednost; v letu 2017 rekordnih 
491 točk. 

Velik del k izkazu uspeha družbe BTC 
prispevajo projekti na področju energetske 
učinkovitosti, katerih smo v letu 2017 
izvedli kar 21. Lahko bi rekli, da nam 
moč daje zelena energija, saj energijo 
proizvajamo iz obnovljivih virov, načrtujemo 
učinkovitejšo porabo in posodabljamo 
opremo. Naš odgovoren odnos do okolja 
dokazuje podatek, da smo v letu 2017 
emisije ogljikovega dioksida zmanjšali za 
kar 5.449.637 kg. Poleg tega smo v zadnjih 
petih letih zahvaljujoč rednemu spremljanju 
izgub in posodabljanju vodovodnega 
omrežja v povprečju zabeležili le 5,9 % izgube 
vode. V skladu s konceptom krožnega 
gospodarstva si vsako leto prizadevamo 
zbrati več sekundarnih surovin in zmanjšati 
količino mešanih komunalnih odpadkov. V 
letu 2017 nam je že na samem izvoru uspelo 
ločiti kar 67 % sekundarnih surovin.

Da prihodnost leži v trajnostni mobilnosti, 
se v družbi BTC dobro zavedamo. Tudi letos 

smo investirali v polnilnice za električna 
vozila, na območjih treh BTC Cityjev 
smo jih namestili skupno kar šest, v BTC 
Cityju Murska Sobota smo postavili tudi 
postajališče za souporabo električnih vozil 
sistema Avant2Go. Za prijeten ambient, 
varnost in pretočnost prometa kontinuirano 
skrbimo z zagotavljanjem parkirnih mest, 
spremembami prometnega režima, 
posodabljanjem infrastrukture in urejanjem 
zunanjih ulic in trgov.

Skupaj zmoremo več. To dokazujejo 
številne dobre zgodbe, ki jih pišemo z 
različnimi posamezniki in organizacijami. 
V letu 2017 smo jih zopet podprli več kot 
300. Podjetniško miselnost in inovativnost 
še posebej podpiramo preko ABC 
pospeševalnika, ki je v letu 2017 prejel 
nagrado za najboljši pospeševalnik v Srednji 
in Vzhodni Evropi in v zadnjih treh letih 
omogočil preboj že več kot 90 zagonskim 
podjetjem, ki so skupno prejela preko 30 
milijonov evrov investicijskih sredstev. Kot 
podjetniško in družabno središče uspešno 
deluje naše inovativno središče ABC Hub, 
kjer se je v letu 2017 zvrstilo preko 160 
raznovrstnih dogodkov.

V izmenjavo znanja in dobrih praks smo 
v letu 2017 načrtno vključili predstavnike 
starejše populacije, ki smo jim namenili 
inovativno središče tehnologij Simbioza BTC 
City Lab. Na drugem koncu so mladi. Njim 
smo se posvečali s projekti, kot sta Misija: 
Zeleni koraki, s katerim smo krepili njihovo 
zavest o trajnostni mobilnosti, in Slovenija 
ima srce, ki je skoraj 8.000 otrok spodbudil 
k branju knjig. Že peto leto zapored smo v 
sodelovanju s partnerji organizirali edinstveno 
podjetniško izobraževanje BTC Campus.

Seveda v družbi BTC ostajamo zvesti 
podporniki kulturnikov in še posebej glasni 
navijači športnikov. Skupaj z njimi pišemo 
izjemne zgodbe med zemljo in nebom: na 
cestah organiziramo Maraton Franja BTC City 
in podpiramo žensko kolesarsko ekipo BTC 
City Ljubljana, v dvorani navijamo za slovenske 
telovadce, na divjih vodah stiskamo pesti za 
kajakaše, s pokroviteljstvom FIS svetovnega 
pokala v smučarskih skokih za ženske pa 
dajemo veter v krila smučarkam skakalkam.

To je le nekaj naših utrinkov iz leta 2017. 
Več lahko odkrijete sami na straneh, ki 
sledijo. Uvodnik zaključujem z mislijo Johna 
Lennona: »Sanje, ki jih sanjaš sam, ostanejo 
sanje. Sanje, ki jih deliš z drugimi, so realnost.« 
Skupaj imamo moč za zagotovitev okolju in 
ljudem prijazne prihodnosti.

Jože Mermal,
predsednik uprave družbe BTC
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V današnjem času se vse več podjetij, organizacij in tudi držav 
zaveda, da mora biti za dolgoročno prosperiteto gospodarska 
dejavnost uglašena z družbeno in okoljsko odgovornostjo. V družbi 
BTC sledimo načelu, da okolju damo več, kot iz njega vzamemo. 
Verjamemo, da v tem delovanju nismo edini. Če posadiš mnogo 
dreves, nastane gozd. Vsako odgovorno dejanje ima težo in v 
skupnem seštevku ustvarja neprecenljivo vrednost – za okolje in 
življenje ljudi danes, jutri in pojutrišnjem.

 O MISIJI: ZELENO

vodilo dolgoročnega 
uspeha: bodi blizu 
ljudem in naravi 

v zadnjih 17 letih smo v 
projekte trajnostnega razvoja vložili 

52,5 milijona   €.
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Zaradi vpliva na družbeno skupnost in okolje 
je za podjetja zaveza delovati trajnostno 
postala nuja. V družbi BTC se zavedamo 
naše odgovornosti – kot dobri državljani in 
prijatelji narave, zato že vrsto let spodbujamo 
projekte, ki puščajo zelene sledi. Za 
uresničevanje naše trajnostne naravnanosti 
smo v zadnjih 17 letih za različne projekte 
namenili 52,5 milijona evrov.

Da je trajnostna naravnanost res v srčiki 
našega delovanja, dokazuje uvedba 
poslovnega stebra Misija: Zeleno v 
letu 2014. Pod okriljem tega aktivno 
izvajamo družbeno odgovorne projekte 
in dejavnosti na področju okoljevarstva. 
Misija: Zeleno predstavlja platformo, 
preko katere izvajamo in predstavljamo 
naše dobre poslovne prakse in dosežke. 
Zavedamo se, da je nujen prehod iz 
»zelenega« v »pametno«. Zato v naše 
delovanje vključujemo tudi inovativne 
tehnologije in prek strateških partnerstev 
snujemo projekte, s katerimi prispevamo 
k okoljskemu in družbenemu napredku. 

S to proaktivno držo osveščamo širšo 
javnost o zelenih vrednotah in dejanjih ter 
ustvarjamo nove poslovne priložnosti.

 

 52,5 milijona   €.

Preko spletnega mesta Misija: Zeleno s širšo 
javnostjo delimo utrinke našega delovanja. 
Vsako leto, tudi leto 2017 ni bilo izjema, 
izdamo Trajnostno poročilo družbe BTC, 
v katerem opišemo vse pomembnejše 
trajnostne projekte. Tako na letni ravni naše 
aktivnosti tudi merimo, saj želimo izvedeti, 
kako uspešni smo bili pri uresničevanju 
naših prizadevanj v okviru misij. V ta 
namen smo pred natanko desetletjem 
zasnovali poslovni model ekoindeks, s 
katerim ocenjujemo posamezne trajnostne 
aktivnosti in projekte, ki vplivajo na okolje 
in širšo družbeno skupnost. Z naraščanjem 
prebojnih dejavnosti in projektov smo v 
letu 2017 prvotnim šestim misijam dodali 
še sedmo, ki zaokroža našo podporo in 
razvoj inovativnih idej in rešitev.  

Zelene sledi dosegamo s sedmimi misijami  

V letu 2017 smo uresničili vrsto projektov in dejavnosti, ki krepijo naše odnose s širšo družbeno 
skupnostjo in ohranjajo naše okolje. V poslovni enoti Misija: Zeleno načrtujemo, izvajamo in 
spremljamo trajnostne aktivnosti ter projekte znotraj sedmih misij:

1. MisiJa: ENERGETSKA UČINKOVITOST

2. MisiJa: VARČNO Z VODO

3. MisiJa: ODPADKI ZA SUROVINE

4. MisiJa: ZELENI PROMET

5. MisiJa: VARNOST ZA VSE

6. MisiJa: DRUŽBENO ODGOVORNI

7. MisiJa: INOVATIVNOST ZA NAPREDEK
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Družba BTC je v letu 2017 že 
drugo leto zapored prejela 
certifi kat Zlate bonitetne 
odličnosti, ki potrjuje naš 
zanesljiv odnos do poslovnih 
partnerjev in prispeva k 
utrjevanju ugleda družbe. 
Hkrati se s prejemom 
certifi kata uvrščamo med 
1,6 odstotka najboljših 
gospodarskih družb v 
državi, ki so prejemnice 
tega priznanja. Družba 
BTC pa je edina prejemnica 
tega prestižnega certifi kata 
v panogi pretovarjanja. 
Standard zlate bonitetne 
odličnosti AAA v Sloveniji sicer 
dosega 2.648 od registriranih 
167.703 podjetij. 

Certifi kat Zlata bonitetna 
odličnost podeljuje bonitetna 
hiša Bisnode, ki ima večletno 
tradicijo podeljevanja certifi katov 
bonitetne odličnosti v 12 
evropskih državah. Gre za oceno, 
s katero bonitetne hiše na osnovi 
različnih kriterijev ocenjujejo 
boniteto podjetja skozi daljše 
obdobje. Med drugim k oceni 
prispevajo plačilna sposobnost, 
kreditna sposobnost, zadolženost, 
dobičkonosnost in drugi kriteriji 
tveganosti poslovanja s podjetjem. 
Certifi kat prejmejo podjetja, ki 
imajo najvišjo boniteto odličnosti 
AAA kar tri leta zapored. 

vsako zeleno dejanje posameznika 
prispeva k trajnostni preobrazbi. DODANA VREDNOST

ENERGIJA,
VODA

VZAMEMO 
IZ OKOLJA

DRUŽBENA
ODGOVORNOST

HUMANIZACIJA 
OKOLJA, 

SPONZORSTVO, 
DONATORSTVO

VARNOST,
PROMET,

RECIKLIRANJE 
ODPADKOV

VRAČANJE 
OKOLJU

STORITVE

STRATEŠKI 
NADZOR

PODELITEV CERTIFIKATA ZLATE BONITETE ODLIČNOSTI
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Številne nagrade in priznanja so potrdilo 
uspešne trajnostne poti

Številne nagrade, ki jih je družba BTC prejela 
v zadnjih letih, potrjujejo uspešnost naše 
trajnostne poti in prebojnih razvojnih praks. 

V sedmih letih smo vknjižili naslednje uspehe:

nagrada za okolju prijazno podjetje

nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke 
za leto 2013  nagrada SPORTO  zlato priznanje za projekt 

»S kolesarskih stez na maraton« (23. SOF)

2010

2011

2013

2014

2017

2015

2016

nagrada Horus za družbeno najbolj odgovorno 
podjetje  nagrada JAPTI za najbolj inovativni 

poslovni model ekoindeks  nominacija za Evropsko 
poslovno nagrado za poslovni model ekoindeks

priznanje InLoCom 2013 za inovativen projekt na ravni 
lokalnih skupnosti 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 konference 

15. dnevi energetikov  evropska nagrada družbeno 
odgovornih podjetniških praks v Sloveniji v kategoriji 
velikih podjetij za projekt BTC City in ženski smučarski 

skoki  nagrada Zelena logistika 2013 za uresničevanje 
okoljevarstvenih ciljev na področju logistike  nagrada 

Turistična prizma za novo kakovost v turizmu  priznanje 
platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije

nagrada za izstopajoče dosežke na področju zunanjega 
oglaševanja na tekmovanju Outstanding (družba BTC 

skupaj z oglaševalsko agencijo Saatchi&Saatchi)  priznanje 
platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije

nagrada Prizma za celovit komunikacijski program za 
projekt »Kolesarska zgodba BTC: program spodbujanja 

kolesarjenja v Sloveniji« na 19. Slovenski konferenci 
o odnosih z javnostmi (družba BTC v sodelovanju z 
agencijo Pristop)  nagrada »Energetsko učinkovit 

projekt« za sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis 
z odpadno industrijsko toploto iz sedanjega podjetja 
Aquafi lSLO na 18. Dnevih energetikov (družba BTC v 
sodelovanju s skupino Aquafi l)   nagrada PRIYATELJ 

za program BTC Campus, ki predstavlja sinonim za 
ambasadorja mladih in generacije Y (podeljuje Zavod 
Ypsilon)  nagrada »Naj manager 2016« jugovzhodne 

in srednje Evrope kot najvišja menedžerska nagrada 
za življenjsko delo za predsednika družbe BTC Jožeta 
Mermala in nagrada »Naj družba 2016« kot prestižno 
priznanje za izjemne rezultate dela družbe BTC, ki jih 
je dosegla pod predsednikovim vodenjem (podeljuje 

Neodvisna agencija za izbor in promocijo menedžerjev 
na 34. podelitvi priznanj najboljšim evropskim 

menedžerjem)  certifi kat Zlate bonitetne odličnosti 
družbe Bisnode

naziv častni meščan Ljubljane 2017 za predsednika 
uprave družbe BTC Jožeta Mermala  nagrada 

Zlato pero za odličnost v komuniciranju v kategoriji 
korporativne družbene odgovornosti za projekt 
Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja 

kolesarjenja v Sloveniji (družba BTC v sodelovanju 
z agencijo Pristop)  certifi kat Zlate bonitetne 

odličnosti družbe Bisnode  priznanje Platinasti 
donator Slovenske znanstvene fundacije  priznanje 

za najboljšo slovensko kolesarsko ekipo leta podeljeno 
ženski profesionalni ekipi BTC City Ljubljana  nagrada 

za najboljšega partnerja ABC pospeševalnika družbi 
BTC, soustanoviteljici in podpornici pospeševalnika od 

samega začetka
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Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC na uradnem 
sprejemu in prejetju naziva Častni meščan Ljubljane

Naziv častni meščan Ljubljane se podeljuje osebam z 
izjemnimi dosežki, ki jih odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, 
sodelovalna drža ali skrb za blaginjo oz. promocijo Mestne 
občine Ljubljana (MOL). Kandidate na podlagi preučitve 
kriterijev predlaga Komisija za priznanja na Mestni občini 
Ljubljana. V letu 2017 je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
potrdil podelitev naziva dvema kandidatoma, eden izmed 
katerih je bil Jože Mermal. Ta kot predsednik uprave že 24 let 
uspešno vodi gospodarsko družbo BTC in je avtor vsestransko 
široko zasnovanega projekta BTC City, ki je poslovni unikat v 
mednarodnem merilu.

V obrazložitvi sklepa o podelitvi tega najvišjega priznanja Ljubljane 
Jožetu Mermalu je izpostavljeno, da se je družba BTC pod njegovim 
vodstvom v dvajsetih letih razvila iz organizatorja prvega slovenskega 
nakupovalnega središča v Sloveniji v upravljavca enega največjih 
evropskih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in 
kulturnih središč. Na njegovo pobudo je nastala Strategija razvoja 
družbe BTC do leta 2020, skladno s katero je BTC City Ljubljana 
v letu 2015 postal tudi inovativno mesto. Tudi s soustanovitvijo 
mednarodnega ABC pospeševalnika družba BTC omogoča formacijo 
idej v poslovne modele, ki najdejo pot do globalnih tržišč.

Med dosežki, ki so botrovali podelitvi naziva častni meščan, so 
navedene številne družbene in poslovne vloge Jožeta Mermala. 
Izpostavljene so nagrade in priznanja, ki jih je s svojim delovanjem 
osvojil, ter projekti, organizacije in aktivnosti, ki jih je družba BTC pod 
njegovim vodenjem podprla. Še posebej veliko vrednost za Ljubljano 
ter meščanke in meščane ima osebni angažma Jožeta Mermala pri 
projektih, ki jih je izvedel z vodstvom MOL-a, kot sta Partnerstvo 
Šmartinska in IKEA ter njegova prizadevanja za podpis Sporazuma o 
novi cestni infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na 
širšem območju BTC Cityja Ljubljana. 

PREDSEDNIKU UPRAVE DRUŽBE BTC JOŽETU MERMALU 
NAZIV ČASTNI MEŠČAN LJUBLJANE 
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Izkaz trajnostnega in kakovostnega delovanja družbe BTC so pridobljeni certifikati 

Družba BTC je za svoje delovanje pridobila štiri mednarodno priznane certifikate ISO:

• CERTIFIKAT ISO 9001:2015 zA SISTEm vOdEnjA KAKOvOSTI,  
ki je dokaz dokumentiranega načina poslovanja, kar omogoča večji nadzor nad izvedbo 
posameznih procesov;

• CERTIFIKAT ISO 14001:2015 zA SISTEm RAvnAnjA z OKOljEm,  
ki je zagotovilo za sodelovanje s podjetjem, ki z okoljem ravna odgovorno;

• CERTIFIKAT ISO 50001:2011 zA SISTEm upRAvljAnjA z EnERgIjO,  
ki je izkaz delovanja v smeri izboljševanja energetske učinkovitosti in ustvarjanja 
energetskih prihrankov;

• CERTIFIKAT ISO 55001:2014 zA SISTEm upRAvljAnjA S pREmOžEnjEm,  
ki je potrditev kakovostnega upravljanja nepremičnin in premoženja poslovnih partnerjev.

Pooblaščeni presojevalci 
Slovenskega instituta za kakovost in 
meroslovje (SIQ) vsako leto izvedejo 
certifikacijsko presojo sistemov 
vodenja. Pri tem presojajo skladnost 
poslovanja in delovanja družbe z 
zahtevami standardov.

Tudi pri presoji v letu 2017 so bili 
vsi standardi certifikatov uspešno 
integrirani v poslovanje družbe 
BTC. Tako omogočajo uspešno 
upravljanje poslovnih procesov, 
večjo učinkovitost dela in večje 
zadovoljstvo poslovnih partnerjev. 
Hkrati zagotavljajo boljšo in bolj 
sistematično skrb za okolje in družbo 
ter večjo učinkovitost pri upravljanju z 
energijo in premoženjem družbe BTC. 
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Najprej smo se morali ozreti nazaj k naravi in potem stopiti naprej 
v korak z njo. Da ocenimo uspeh naše skupne poti, je ključno 
vsakoletno merjenje uspešnosti naših prizadevanj. Le tako lahko 
spremljamo uspešnost in učinkovitost izvedenih projektov skozi 
daljše časovno obdobje. Podjetja svoje trajnostne projekte vrednotijo 
na različne načine, pogosto pa ocenjujejo tako kvalitativne kot 
kvantitativne kazalnike. V družbi BTC smo prav v ta namen razvili 
poslovni model ekoindeks. Gre za lastno in celovito orodje, s katerim 
izmerimo uspešnost naših okoljskih in družbeno odgovornih 
praks. Vrednost ekoindeksa iz leta v leto narašča in kaže na vedno 
uspešnejše izvajanje projektov za trajnostni razvoj družbe BTC.

ekoindeks družbe bTC 
iz leta v leto narašča; 
v letu 2017 je dosegel

 MISIJA: EKOINDEKS

Mala dejanja za 
velike okoljske 
spremembe

491 točk.
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V želji, da bi konsistentno spremljali 
trajnostni razvoj družbe BTC, smo v letu 
2008 razvili poslovni model ekoindeks. 
Ta si je prislužil priznanje za najbolj 
inovativni poslovni model, saj lahko 
z njim celovito vrednotimo vplive 
delovanja podjetja tako na okolje kot 
na družbo, v kateri deluje. 

491 točk.

Vsaka aktivnost prispeva h končnemu 
rezultatu ekoindeksa 

V izračun ekoindeksa vključujemo projekte 
in aktivnosti iz različnih vsebinskih sklopov, 
ki jih nato smiselno pripišemo posameznim 
misijam, in sicer:

•	 odgovorno ravnanje z energijo,
•	 odgovorno ravnanje z vodo,
•	 odgovorno ravnanje z odpadki,
•	 urejanje prometa,
•	 zagotavljanje varnosti,
•	 družbeno odgovorno ravnanje prek 

ozaveščanja in podpore družbenih 
iniciativ, vključno s sponzorstvi in 
donacijami športnim in kulturnim 
aktivnostim, izobraževanju in znanosti 
ter s prizadevanjem na področju 
humanizacije okolja in

•	 podpora in razvoj inovativnih idej  
in rešitev.

Ekoindeks vključuje vse projekte družbe 
BTC, ki imajo vpliv na okolje in družbo v 
posameznem letu. Vsak projekt iz tega 
nabora se vrednoti po treh merilih:

•	 K1 – vpliv na širšo družbo,
•	 K2 – vpliv na družbo BTC,
•	 K3 – zahtevnost aktivnosti.

Pri tem »K« predstavlja kriterij za izračun 
ekoindeksa in lahko doseže najvišjo 
vrednost tri točke. Točke za posamezno 
aktivnost se seštejejo po formuli  
Σ (K1 + K2 + K3), čemur sledi še seštevek 
vseh točk za aktivnosti v posamezni misiji. 

 

Ponosni smo, da 
vrednost ekoindeksa 
družbe bTC iz leta v 
leto narašča. v letu 
2017 je dosegel devet 
točk več kot leto poprej 
in znašal 491 točk.
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gRAF 1:  
Rast vrednosti ekoindeksa po letih

297          340         394         418         429         445         460         470         482         491

2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017

V letu 2017 smo uspešno nadaljevali 
pozitiven trend naraščanja ekoindeksa. 
Izvedli smo 113 projektov in aktivnosti, 
ki so po ekoindeksu skupaj dosegli 491 
točk. To je 9 točk več kot leto poprej in 
kar 194 točk več kot pred devetimi leti.

Ozaveščanje javnosti dodatno prispeva  
k uresničevanju trajnostne naravnanosti 

KATEgORIjA

misija: družbeno odgovorni

misija: Energetska učinkovitost

misija: varnost za vse

misija: zeleni promet

misija: Inovativnost za napredek

misija: varčno z vodo

misija: Odpadki za surovine

Skupaj

Število projektov 

59

21

14

8

4

4

3

113

Točke

233

105

55

47

21

19

11

491

TABElA 1:  
Vrednosti ekoindeksa po misijah v letu 2017
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297          340         394         418         429         445         460         470         482         491

2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017

»v družbi bTC smo prijazni in odgovorni do okolja in ljudi, a hkrati 

drzni pri poslovnih odločitvah in uvajanju sodobnih tehnologij. s tem 

podjetju zagotavljamo pogoje za dolgoročno, uspešno in trajnostno 

rast ter mu utiramo pot do vizije odprte družbe do leta 2020. 

Tudi v letu 2017 smo te črke na papirju v sodelovanju s partnerji 

spreminjali v konkretne rešitve. Uvedli smo denimo infrastrukturne 

in urbanistične izboljšave, vzpostavili tehnologijo za pametno 

parkiranje, nadgradili sistem za ravnanje z odpadki in podprli 

ambiciozne načrte več kot 300 posameznikov in organizacij. Tudi 

tako spodbujamo odprto kulturo svojega podjetja in nadgrajujemo 

bTC City Ljubljana, ki iz inovativnega vse bolj postaja pametno 

mesto in predvsem – o(b)staja blizu in za dobro ljudi.«

Miha Mermal, direktor, PE Misija: Zeleno, BTC, d. d.
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 MISIJA: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Moč vznika iz 
zelene energije

Z večanjem potrebe po energiji postaja upravljanje s to dobrino 
eden ključnih izzivov današnje družbe. Energetska učinkovitost je 
visoko na agendi Evropske unije in v skladu z Direktivo o energetski 
učinkovitosti (2012/27/EU) njenih držav članic. Slovenija ima tako 
zastavljen nacionalni cilj zmanjšanja celotne porabe energije za 20 
% do leta 2020, ukrepe učinkovite rabe energije pa država spodbuja 
pri proizvodnji, prometu in končni rabi energije. Poleg trajnostnega 
razvoja družbe kot celote učinkovita raba energije predstavlja ne le 
»obvezo«, temveč tudi močno »orodje« za ustvarjanje prihrankov 
podjetij in s tem konkurenčne prednosti.

v letu 2017 smo iz obnovljivih virov 
proizvedli 1.851.177 kWh zelene energije, 

kar zadostuje za povprečno letno porabo480 gospodinjstev.
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Čista energija z vsakim dnem postaja 
dostopnejša, zasebnim in poslovnim 
uporabnikom pa se z naprednimi 
tehnološkimi rešitvami in platformami 
odpira celo možnost sodelovanja pri 
nakupu, prodaji in trgovanju z (električno) 
energijo. V družbi BTC izkoriščamo sodobne 
in inovativne pristope za energetsko 
učinkovitost ter smo nenehno na preži za 
energetskimi izboljšavami. Pod okriljem 
Misije: Energetska učinkovitost v družbi BTC 
snujemo projekte na področju odgovorne 
in učinkovite rabe energije. V zadnjih 
sedmih letih smo v projekte energetske 
učinkovitosti vložili 6,2 milijona evrov. 

Na eni strani s sončnimi elektrarnami 
proizvajamo energijo iz obnovljivih virov, z 
infrastrukturnimi vlaganji in posodobitvami 
pa si na drugi strani prizadevamo za 
učinkovito rabo energije. S pomočjo 

raziskovalne skupine BTC, ki deluje na 
področju tehnologije in energetike, 
nenehno spremljamo najnovejše tehnološke 
trende in inovativne tehnologije s področja 
obnovljivih virov energije ter iščemo načine 
za učinkovito in odgovorno ravnanje z 
energenti. Povezujemo se z različnimi 
partnerji v okviru državnih in mednarodnih 
razpisov. Z ozaveščanjem poslovnih 
partnerjev, obiskovalcev in zaposlenih 
spodbujamo racionalnejšo rabo energije. 

gRAF 2:  
Vrednost investicij v energetsko 

učinkovitost družbe BTC v obdobju med 
letoma 2011 in 2017 (v EUR) 2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017

933.892 1.815.970 834.780 736.663 787.525 753.549 351.639

480 gospodinjstev.

Naši ključni usmeritvi na področju 
odgovornega ravnanja z energijo sta:

•	 aktivno upravljanje vseh energentov in s 
tem zmanjševanje porabe v družbi BTC 
ter povečanje prihrankov iz njihovega 
naslova pri lastnih nepremičninah in 
nepremičninah poslovnih partnerjev;

•	 izvajanje aktivnosti za odgovornejšo 
rabo energije in iskanje novih 
energetskih virov.
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Sodelovanje družb AquafilSLO in BTC na področju 
trajnostnega ogrevanja prinaša pozitivne okoljske učinke

Avtor fotografije: Peter Škrlep

Na področju energetike aktivno upravljamo 
energente in izvajamo projekte za njihovo 
odgovornejšo rabo. Pri tem sodelujemo z 
Institutom Jožef Stefan, s katerim smo v letu 
2017 izvedli energetski pregled območja 
BTC City Ljubljana. Pregledali smo področje 
elektrike in ogrevanja, pridobljeni rezultati 
pa služijo kot osnova za nova vlaganja v 
učinkovito rabo energije in obnovljive vire 

KWh/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

prihranek  
(projekti uRE)

67.080 830.400 1.198.310 1.635.660 2.296.876 9.044.876 9.844.876

proizvodnja el. 
energije iz OvE

1.017.356 1.226.460 1.535.263 1.618.862 1.785.812 1.760.760 1.851.177

SKupAj 1.084.436 2.056.860 2.733.573 3.254.522 4.082.688 10.805.636 11.696.053

Znižanje emisij 
CO2 (kg)

759.105 1.439.802 1.913.501 2.278.165 2.857.882 4.868.345 5.449.637

Vsak privarčevani vat je dobra novica  
za okolje

V letu 2017 smo na področju energetske 
učinkovitosti izvedli 21 projektov. V 
nadaljevanju navajamo ključne projekte 
na področju posodobitve infrastrukture in 
opreme, ki smo jih izvedli v preteklem letu in 
ki so prispevali k učinkovitejši rabi energije:

•	 začetek projekta NEDO (pametna 
omrežja),

•	 zamenjava razsvetljave s svetili LED v 
hodnikih spodnje etaže Emporiuma v 
BTC Cityju Ljubljana,

•	 izvedba energetskega pregleda območja 
BTC Cityja Ljubljana,

•	 uvedba razsvetljave s cevnimi sijalkami 
LED v garažni hiši BTC City Ljubljana,

•	 menjava hladilnih agregatov v Dvorani 
4, Dvorani 18, Vodnem mestu Atlantis in 
poslovni stolpnici BTC City,

•	 zamenjava toplotne postaje v BTC 
Logističnem centru,

•	 zamenjava svetil z razsvetljavo LED na 
določenih lokacijah v BTC Cityju Murska 
Sobota,

•	 postavitev nove ulične razsvetljave v BTC 
Cityju Ljubljana,

•	 prenova razsvetljave na parkirišču BTC 
Logističnega centra,

•	 zamenjava klimatov v Dvorani C in 
Dvorani D v BTC Cityju Novo mesto.

Električno energijo iz obnovljivih virov 
uspešno proizvajamo s tremi sončnimi 
elektrarnami in plinsko kogeneracijsko 
napravo. Sončne elektrarne so postavljene 
v poslovni enoti BTC Logistični center, 
na južnem delu pročelja Kristalne palače 
in v BTC Cityju Murska Sobota. Skupaj s 
soproizvodnjo toplotne energije lahko 
na letni ravni proizvedemo celo do 2 
milijona kWh zelene energije. V Prekmurju 
obratuje še plinska soproizvodnja oziroma 
kogeneracijska naprava, ki prav tako 
na trajnostno vzdržen način proizvaja 
električno in toplotno energijo.

TABElA 2:  
Prihranki iz projektov URE (v kWh), proizvodnja zelene 
energije iz OVE (v kWh) in znižanje emisij CO

2
 (v kg)

URE — učinkovita raba energije
OVE — obnovljivi viri energije

energije v letu 2018. Na vseh naših lokacijah 
redno posodabljamo tudi razsvetljavo. Svetila 
nadomeščamo z varčnejšo razsvetljavo 
LED, starejše ogrevalne in hladilne naprave 
zamenjujemo s sodobnejšimi. Vseskozi 
vlagamo tudi v racionalizacijo hlajenja, 
toplotno izolacijo pročelij objektov, 
toplotno izolacijo in hidroizolacijo streh ter 
izpopolnjevanje tehnologij.
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»Center za energetsko učinkovitost instituta Jožef stefan že vrsto let uspešno 

sodeluje z družbo bTC pri projektih, ki so usmerjeni v izboljšanje energetske in 

okoljske učinkovitosti ter bistveno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v 

Ljubljani. Ponosni smo, da so odgovorni v družbi bTC prepoznali, da je pospešen 

razvoj energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije lahko tudi zagon 

za dodatne storitve in zelena delovna mesta. vizija trajnostnega razvoja družbe 

bTC je podkrepljena s primeri dobrih praks, ki lahko služijo kot navdih mnogim v 

širšem evropskem kontekstu. v prihodnosti načrtujemo nadaljevanje sodelovanja na 

področju trajnostne mobilnosti in uvajanja naprednih modelov upravljanja z energijo, 

namenjenih zlasti optimizaciji stroškov, povečanju zanesljivosti oskrbe in zmanjšanju 

okoljskih vplivov pri ravnanju z energijo.«

dr. Boris Sučić, u. d. i. e., vodja izobraževanja EUREM, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

Slovensko-japonsko partnerstvo projekt NEDO je partnerstvo med 
japonsko agencijo NEDO in slovenskim operaterjem prenosnega 
omrežja. V okviru projekta se bodo vzpostavile napredne 
funkcionalnosti, ki bodo omogočile boljšo koordinacijo med deležniki v 
elektroenergetskem sistemu in učinkovitejše obratovanje sistema.

NEDO je štiriletni projekt pametnih omrežij. Osnovni partnerji projekta so 
japonska razvojna agencija NEDO in njen pooblaščeni izvajalec Hitachi, 
družba ELES, ki projekt vodi in koordinira (aktivnosti se bodo sicer izvajale 
na infrastrukturi vseh lastnikov elektroenergetskega omrežja v Sloveniji), 
mestna skupnost Idrija in BTC City Ljubljana. NEDO prispeva sodobno 
opremo japonskih in slovenskih ponudnikov rešitev, družba ELES pa 
fi nancira razvoj naprednih funkcionalnosti, ki bodo skupaj z opremo 
tvorile napredno infrastrukturo pametnih omrežij. Koristi projekta z 
vidika elektroenergetskega sistema so v uporabi naprednih rešitev, 
ki izzive sodobnega elektroenergetskega sistema v luči trajnostnega 
razvoja rešujejo z okolju prijaznimi rešitvami. Namesto vlaganj v širitev 
omrežja se bo z uporabo sodobne sekundarne opreme, informacijsko-
komunikacijskih tehnologij in rešitev v oblaku bolje izkoristilo obstoječe 
omrežje. Del sistemskih storitev družbe ELES, ki jih sicer zagotavljajo 
predvsem premogovne in plinske elektrarne, se bo zagotovil iz 
sistemskih hranilnikov električne energije. Odjemalci bodo dobili višjo 
kakovost dobave električne energije ter možnost aktivnega delovanja 
na trgih z električno energijo in sistemskimi storitvami. Z ozaveščanjem 
odjemalcev in uporabo naprednih sistemov upravljanja električne 
energije si bomo prizadevali za učinkovito rabo električne energije.

Ključne koristi projekta za družbo BTC so povečanje zanesljivosti oskrbe 
z električno energijo, nadomeščanje dizelskih agregatov s hranilniki 
električne energije, obeta pa se tudi prihodek iz naslova sodelovanja 
pri zagotavljanju dela sistemskih storitev družbe ELES in trženja 
uporabljenih rešitev.

S PROJEKTOM NEDO DO PAMETNEGA OMREŽJA

V letu 2017 smo tako s tremi sončnimi 
elektrarnami in soproizvodnjo toplotne 
energije proizvedli 1.851.177 kWh zelene 
energije. Poleg tega smo s projekti s 
področja učinkovite rabe energije prihranili 
9.844.876 kWh energije, kar predstavlja 
9-odstotno rast glede na predhodno leto 
in kar 329-odstotno rast glede na leto 
2015. Skupni prihranek iz naslova projektov 
URE in obnovljivih virov energije OVE je 
tako v letu 2017 znašal 11.696.053 kWh, 
kar predstavlja znižanje emisij CO

2
 v višini 

5.449.637 kg.

K velikim energetskim prihrankom je 
bistveno prispeval nov sistem ogrevanja 
Vodnega mesta Atlantis in Športnega 
centra Millenium z odpadno toploto 
družbe Aquafi lSLO. Konec leta 2015 smo ta 
sistem ogrevanja uspešno uvedli v Vodnem 
mestu Atlantis, leta 2016 pa še v Športnem 
centru Millenium. Nov način ogrevanja je 
v letu 2017 prispeval dodaten prihranek 
v višini 201.000 kilogramov ogljikovega 
dioksida letno, z vsemi ukrepi pa na 
letni ravni k čistejšemu zraku v Ljubljani 
prispevamo z 2.201.000 kilogramov manj 
ogljikovega dioksida. Tudi v prihodnje 
sistem ogrevanja obeta prihranke energije 
in zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida.
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 MISIJA: VARČNO Z VODO

Pravi okus vode 
spoznamo šele 
v puščavi

Naslovni hebrejski pregovor nas opozarja, da je voda življenjsko 
pomembna dobrina, nepogrešljiva za vsa živa bitja, a se njenega 
pravega pomena dobro zavemo šele ob pomanjkanju. Zaradi 
pretirane izrabe vode po svetu grozi, da bodo nekatere svetovne 
reke presahnile. Po napovedih strokovnjakov naj bi pomanjkanje 
vode v prihodnosti čutili kar dve tretjini svetovnega gospodarstva. 
V prihodnjih letih bo voda še pridobivala na pomenu ter korenito 
spreminjala naša življenja in način gospodarjenja. 

v zadnjih 5 letih so izgube 
vode v bTC Cityju Ljubljana 

v povprečju znašale  5,9  % letno.
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Čeprav imamo v Sloveniji več kot 26.000 kilometrov rek in hudournikov, 
1.300 jezer ter številne izvire, moramo tudi pri nas z vodo ravnati skrbno in 
preudarno. V družbi BTC si želimo, da bi pomen vode vsi prepoznali pravočasno 
ter z njo vsak dan ravnali spoštljivo in odgovorno. Preudarno ravnanje z 
vodo smo v družbi BTC že uvedli v naš vsakdan v vseh poslovnih enotah, 
največ vlaganj v infrastrukturo in ukrepov za spodbujanje odgovorne rabe pa 
izvajamo v BTC Cityju Ljubljana, ki je med vsemi najbolj obiskano središče. 

Z informacijskim sistemom redno spremljamo porabo in pravočasno 
ugotavljamo morebitne izgube vode. Hkrati z različnimi ukrepi poskušamo 
zmanjšati porabo vode. Skrbimo za ozaveščanje ter zaposlene, poslovne 
partnerje in obiskovalce BTC Cityja Ljubljana spodbujamo k odgovornejši 
porabi vode. Uvajamo nove tehnologije in vlagamo v obnovo hidrantnih 
in kanalizacijskih omrežij. V zadnjih 15 letih smo zamenjali 1.750 metrov 
vodovodnih cevi. S posodobitvami vodovodnega omrežja in hitrim odzivanjem 
smo izgube vode od leta 2000 postopoma zmanjševali in v zadnjih petih 
letih v povprečju zabeležili le 5,9-odstotno izgubo vode. Rezultati trajnostnih 
projektov na področju odgovornega ravnanja z vodo dokazujejo, da imamo 
vzdrževano vodovodno omrežje in da postopno narašča tudi naše zavedanje in 
zavedanje naših deležnikov o življenjskem pomenu vode.

5,9  % letno.

V letu 2017 smo na področju 
odgovornega ravnanja z vodo izvedli 
naslednje projekte:

•	 nadgradnja krmilne opreme za bazensko 
tehniko v Vodnem mestu Atlantis,

•	 sanacija in zaščita betonskih površin 
kompenzacijskega bazena v Vodnem 
mestu Atlantis (pralna voda, odpadne 
vode, tehnične vode),

•	 nov fi ltrirni medij v Vodnem mestu Atlantis,
•	 obnova kanalizacije pri Dvorani 2 v BTC 

Cityju Ljubljana.
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 MISIJA: ODPADKI ZA SUROVINE 

Za nekatere 
odpadek, za nas 
dragocena surovina 

Prihodnost je v krožnem gospodarstvu. Gre za koncept, ki spodbuja 
premišljeno uporabo virov, ki jih podjetje uporablja za svojo 
dejavnost, in zniževanje nastajanja odpadkov proti ničelni stopnji. 
Končni cilj je, da odpadki ene postanejo vhodna surovina druge 
industrije. Ponovna uporaba surovin prinaša številne koristi, od 
zmanjševanja bremena za okolje do prihrankov pri stroških nakupa 
surovin in energije. V okoliščinah rasti prebivalstva, omejenosti 
naravnih virov in prekomernega kopičenja odpadkov je ponovna 
uporaba nujna. Podjetja morajo že pri zasnovi izdelkov uporabljati 
materiale, ki bodo omogočali kasnejšo uporabo v drugih panogah in 
bodo čim dlje ohranjali svojo vrednost. 

v letu 2017 smo skupaj s 
poslovnimi partnerji že na 

izvoru zbrali in ločili 67 % sekundarnih 
 surovin.
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Družba BTC se v duhu trajnostne rasti že 
sedaj usmerja v krožno gospodarstvo. 
Delujemo v skladu s smernicami za sistem 
ravnanja z okoljem, ki so zapisane v 
standardu certifikata ISO 14001. Izvajamo 
številne okoljske programe, recikliramo 
odpadke in z njihovo ponovno uporabo 
ustvarjamo prihranke pri porabi energije 
in surovin. Tako dosledno uresničujemo 
pomembna cilja: povečati delež ločenih 
sekundarnih surovin v odpadkih, ki jih 
posredujemo v reciklažo, in zmanjšati delež 
mešanih komunalnih odpadkov.

Sodelovanje vseh deležnikov je ključno 

V družbi BTC k ločevanju odpadkov 
spodbujamo tako zaposlene kot tudi 
poslovne partnerje in obiskovalce. 
Predpogoj za to je vzpostavljen učinkovit 
sistem načrtnega in sprotnega zbiranja 
odpadkov ter njihovega ločevanja na 
izvoru. Zaposlenim v poslovnih prostorih 
so na voljo triprekatni koši za ločevanje 
odpadkov, za najemnike prostorov 

smo postavili sortirna mesta, kjer lahko 
ločujejo odpadke, obiskovalcem pa so 
na voljo ekološki otoki z ločevalnimi koši. 
V štirih enotah – BTC Cityjih v Ljubljani, 
Novem mestu in Murski Soboti ter BTC 
Logističnem centru – imamo svoje ekološke 
postaje in stiskalnice odpadkov. Dobršen 
del odpadkov v družbi BTC ustvarijo 
podjetja, manjši del pa obiskovalci. Poleg 
vzpostavljene infrastrukture za ločevanje 
odpadkov je nujno tudi informiranje, 
ozaveščanje in spodbujanje vseh 
deležnikov za okoljsko odgovornejše 
ravnanje, zato z aktivnim komuniciranjem 
osvetljujemo problematiko odgovornega 
ravnanja z odpadki.

Z modernizacijo sistema ravnanja z 
odpadki do več sekundarnih surovin 

V letu 2017 smo v družbi BTC zbrali kar 
4.511 ton različnih odpadkov, ki smo 
jih na svojih ekoloških postajah skrbno 
ločili na 27 frakcij, od tega 17 frakcij 
sekundarnih surovin. Gre za: papirno in 

kartonsko embalažo, biološko razgradljive 
odpadke, gradbene odpadke, mešano 
embalažo, plastično embalažo, leseno 
embalažo, stekleno embalažo, kovine in 
kovinsko embalažo. Od celotne količine 
zbranih odpadkov smo v letu 2017 že na 
izvoru ločili 67 % sekundarnih surovin. 
Za preostalih 33 % mešanih komunalnih 
odpadkov je zadolženo komunalno 
podjetje, ki v sortirnici na centralni ekološki 
postaji pridobi še nadaljnjih 40 % surovin.

67 % sekundarnih  
 surovin.
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Predstavitev platforme Smart Cities  
na dogodku Eurocities 2017 Ljubljana

Avtor fotografije: Matjaž Očko

V letu 2017 smo na področju zbiranja, 
ločevanja in odvažanja odpadkov izvedli 
naslednje aktivnosti:
•	 predstavitev dobrih praks na področju 

krožnega gospodarstva v okviru kongresa 
poslovnega partnerja Interseroh v 
Kristalni palači,

•	 podpora in udeležba na dogodku 
Eurocities 2017 Ljubljana na 
temo krožnega gospodarstva na 
Gospodarskem razstavišču,

•	 umestitev dodatnih ločevalnih košev na 
cvetličnem delu Tržnice BTC City.

Želja po trajnostni rasti družbo BTC usmerja 
v koncept krožnega gospodarstva, ki je 
bil ena od tem na kongresu poslovnega 
partnerja Interseroh. Kongresa se je s 
prispevkom o trajnostnem razvoju podjetja 
udeležila tudi družba BTC. Udeležili smo 
se tudi letne konference mreže evropskih 
mest Eurocities 2017 Ljubljana. Na dogodku 
smo sodelovali na okrogli mizi na temo 
krožnega gospodarstva, poleg tega pa 
smo na lastnem predstavitvenem prostoru 
predstavili poslovni steber Misija: Zeleno in 
platformo za pametna mesta (Smart City).

Glede na rezultate modernizacije sistema 
ravnanja z odpadki in ozaveščanja javnosti 
o odgovornem ravnanju na tem področju 
naša prizadevanja prinašajo merljive 
rezultate. Od leta 2000, ko smo začeli 
s sistematičnim ravnanjem z odpadki, 
do konca leta 2017 nam je uspelo delež 
ločenih odpadkov na samem izvoru 
povečati z 20 % na 67 %.

v letu 2018 bomo v družbi bTC s projektom 
digitalizacije procesa ravnanja z odpadki 
združili odgovorno upravljanje z odpadki in 
prednosti digitalne tehnologije. v okviru projekta 
predvidevamo digitalno nadgradnjo obstoječega 
sistema ravnanja z odpadki, s katero bomo pridobili 
še bolj ažurne in točne podatke o količini odpadkov 
in njihovih tokovih.
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»v družbi interseroh, ki je del mednarodne 

skupine alba, si z novimi in inovativnimi 

rešitvami, ki jih razvijamo v tesnem 

sodelovanju s poslovnimi partnerji, ves 

čas prizadevamo slediti konceptu ničelne 

stopnje odpadkov. Uspešne prakse na 

področju ravnanja z odpadki razvijamo 

tudi v sodelovanju z družbo bTC, saj smo v 

bTC Cityju Ljubljana odgovorni za prevzem 

odpadne električne in elektronske opreme, 

baterij ter odpadne embalaže. s skupnim 

ozaveščanjem o pomenu in učinkih pravilnega 

ločevanja odpadkov ter drugimi aktivnostmi 

prispevamo k uspešnemu uresničevanju ciljev 

pod okriljem Pe Misija: Zeleno.« 

mag. Darja Figelj, direktorica, Interseroh, d. o. o.

gRAF 3: 
Delež zbranih odpadkov (v %) v letu 2017
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gRAF 4: 
Glavne vrste sekundarnih surovin v letu 2017 (delež v %)
29 % papirna in kartonska embalaža
22 % gradbeni odpadki
12 % biorazgradljivi odpadki
9 % lesena embalaža
9 % mešana embalaža
7 % plastična embalaža
7 % steklena embalaža
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ostale sekundarne surovine
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 MISIJA: ZELENI PROMET 

Tudi na cestnih 
površinah puščamo 
zelene sledi 

Danes je v Sloveniji največji porabnik energije, namenjene za končno 
rabo, promet. Promet ustvarja tudi največ emisij ogljikovega dioksida. 
Zaradi podnebnih sprememb in onesnaženosti okolja sta nujna 
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in postopen prehod na 
alternativna goriva. Slovenija je v letu 2017 naredila pomemben korak 
v tej smeri, saj je vlada potrdila strategijo o alternativnih gorivih 
v prometnem sektorju, ki posebno pozornost namenja hibridnim 
vozilom in vozilom na električni pogon. Predlog strategije med drugim 
predvideva, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več dovoljena prva 
registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencinska ali 
dizelska goriva. Ena od rešitev je električna mobilnost, temu trendu pa 
sledimo tudi v družbi BTC. 

 Za polnjenje 
električnih vozil smo v 

bTC Cityjih postavili 6   no vih   električnih 
  pos taj.
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Iz leta v leto naraščata ponudba in 
povpraševanje po električnih vozilih, 
vpeljujejo se novi poslovni modeli, gradi 
se nova polnilna infrastruktura, tehnološki 
razvoj se osredotoča na izboljšave na 
področju baterij … V družbi BTC pod 
okriljem Misije: Zeleni promet posvečamo 
pozornost zmanjševanju vplivov prometa 
na okolje, skrbimo za večjo pretočnost 
prometa in varnost za vse udeležence v 
prometu. Zagotavljamo parkirna mesta za 
avtomobile in kolesarje, v sodelovanju s 
partnerji postavljamo polnilne postaje za 
električna vozila, urejamo in posodabljamo 
prometno infrastrukturo in vpeljujemo 
alternativne načine mobilnosti.

V letu 2017 smo na področju prometa 
uresničili več projektov. Najpomembnejši 
med njimi, ki prispevajo k večji varnosti 
obiskovalcev in pretočnosti prometa, so:
•	 podpis sporazuma o novi cestni 

infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov 
evrov naložb na širšem območju BTC 
Cityja Ljubljana,

•	 postavitev šestih novih polnilnic za 
električna vozila v BTC Cityjih,

•	 novo postajališče za souporabo 
električnih vozil sistema Avant2Go v BTC 
Cityju Murska Sobota,

•	 novo postajališče za samodejno izposojo 
koles v BTC Cityju Novo mesto,

•	 vzpostavitev sistema pametnega parkiranja 
na parkirišču P4 v BTC Cityju Ljubljana,

•	 vzpostavitev sistema pametnega 
parkiranja med Dvoranama 3 in 4 v BTC 
Cityju Ljubljana,

•	 ureditev parkirnega režima za zaposlene 
in poslovne partnerje v garažni hiši BTC 
City Ljubljana,

•	 preureditev prometne infrastrukture v 
BTC Logističnem centru.

BTC City Ljubljana prijazen za pešce, 
kolesarje in voznike

BTC City Ljubljana letno obišče 21 milijonov 
obiskovalcev, kar zahteva ustrezne 
infrastrukturne rešitve, ki jih izvajamo v 
okviru projektov za upravljanje prometa. 

Na celotnem območju je 15 krožišč in 
garažna hiša. Z nenehnimi investicijami v 
infrastrukturo, urejanjem pešpoti, dodatnih 
pločnikov in kolesarskih stez naše mesto 
ohranjamo dostopno za vse goste in 
zaposlene, ne glede na to, ali nas obiščejo 
peš, s kolesom ali avtomobilom. Za obisk 
BTC Cityja Ljubljana in premagovanje 
krajših razdalj na samem območju sta 
obiskovalcem na voljo dve liniji mestnega 
avtobusa in brezplačni City Bus. Kolesarji 
lahko uporabljajo sistem souporabe koles 
BicikeLJ ter več kot 490 parkirnih mest 
za kolesa. Skrbimo tudi za goste, ki se 
pripeljejo z avtomobilom. Na celotnem 
območju BTC Cityja Ljubljana je 8.500 
brezplačnih parkirnih mest, med katerimi 
so tudi posebna parkirna mesta za invalide 
in obiskovalce z otroki. O prostih parkirnih 
mestih obiskovalce obveščamo s pomočjo 
tabel in s tem pripomoremo k varnejšemu 
in pretočnejšemu prometu. Prav tako 
skrbimo za urejeno vodenje in usmerjanje 
prometa ob dnevnih prometnih konicah in 
v času posebnih prireditev. 

6   no vih   električnih 
  pos taj.
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Da smo v trendu e-mobilnosti, v BTC Cityju 
Ljubljana potrjujejo štiri postajališča za 
električna vozila, vzpostavljen pa imamo 
tudi sistem za souporabo električnih 
vozil Avant2Go. Družba BTC ima za lastne 
prevoze na voljo štiri električna vozila, od 
katerih sta dve vozili namenjeni za prevoze 
kurirske službe. 

Novi koraki na področju trajnostne 
mobilnosti

V letu 2017 smo nadaljevali in nadgrajevali 
vizijo energijsko varčnega in prometno 
urejenega visokotehnološkega mesta 
BTC City Ljubljana. Konec leta smo v 
sodelovanju s poslovnim partnerjem Petrol 
na šestih različnih lokacijah omogočili in 
postavili kar 12 novih polnilnih mest za 
električna vozila. Polnilnice so dobile 
prostor na štirih lokacijah v BTC Cityju 
Ljubljana, na eni lokaciji pa še v BTC Cityju 
Novo mesto in BTC Cityju Murska Sobota. 
Vseh šest lokacij postavljenih javnih 
električnih polnilnic na izmenični tok 
(AC) v BTC Cityjih omogoča polnjenje do 
dveh vozil hkrati z maksimalno polnilno 
močjo 22 kW na posamezno polnilno 
mesto. Prav tako smo pripadajoča parkirna 
mesta ustrezno obarvali ter jih s tem ločili 
od običajnih parkirišč in uporabnikom 
omogočili, da jih hitreje opazijo. Zagon 
polnjenja je možen z uporabo Petrolove 
kartice elektromobilnosti, načrtujemo pa 
tudi uporabo spletne aplikacije OneCharge. 
Ta omogoča pregled stanja in zasedenosti 
vseh polnilnic.

Družba BTC in podjetje Avant car sta 
ponovno združila moči na področju 
promocije trajnostne mobilnosti. V 
BTC Cityju Murska Sobota od sredine 
marca 2017 deluje novo postajališče za 
souporabo električnih vozil v sistemu 
Avant2Go. Na postajališču je sodobna 
polnilna postaja za polnjenje električnih 
vozil s tremi parkirnimi mesti: dve sta 
namenjeni za električna vozila v sistemu 
Avant2Go, eno pa je predvideno za 
uporabo voznikov drugih električnih vozil.

Avant2Go v BTC City Murska Sobota
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Družba BTC je skupaj z Ministrstvom 
za infrastrukturo, Mestno občino 
Ljubljana, družbo DARS in Direkcijo RS 
za infrastrukturo podpisala sporazum 
o novi cestni infrastrukturi za izvedbo 
300 milijonov evrov naložb na širšem 
območju BTC Cityja Ljubljana. Pri ukrepih, 
ki izhajajo iz sporazuma in izboljšujejo 
prometno ureditev za gospodarske 
družbe in občane, gre predvsem za 
ureditev priključkov z obvoznice oziroma 
hitre ceste na Letališko, Šmartinsko 
in Leskoškovo cesto. Predvidena je 
tudi razširitev preostanka Letališke 
ceste v štiripasovnico in ureditev 
nekaterih krožišč. Namesto sedanjega 
dvopasovnega krožišča na križišču 
Bratislavske in Leskoškove ceste je 
predvideno tako imenovano »turbo 
krožišče«. 

Načrtovane investicije so povezane 
predvsem s področjem trgovine in 
logistike. Poleg investicij družbe BTC v 
razvoj območja BTC City Ljubljana so 
predvidene še investicije domačih in 
tujih partnerjev; to so IKEA, Mercator, 
Slovenske železnice. V sklopu 
načrtovanega nadaljevanja strateškega 
logističnega partnerstva je na skupno 
50 ha zemljišč predvidenih dodatnih 
160.000 m2 logističnih površin.

Ti projekti bodo pomembno vplivali 
na rast števila novih delovnih mest, 
sočasnega razvoja gospodarskih 
projektov in državne infrastrukture ter 
posledično pospeševali gospodarski 
razvoj in spodbujali poslovne naložbe.

NOVA CESTNA INFRASTRUKTURA ZA 
VEČJO PRETOČNOST PROMETA

Podpis sporazuma z Mestno občino Ljubljana, Ministrstvom 
za infrastrukturo, družbo DARS in Direkcijo RS za infrastrukturo

V zadnjem kvartalu leta 2017 smo na parkirišču P4 v BTC Cityju Ljubljana 
južno od Kristalne palače vzpostavili sistem pametnega parkiranja. 
Ta s talnimi senzorji, ki omogočajo pregled prostih parkirnih mest v 
realnem času, omogoča hitrejše in učinkovitejše parkiranje. S tem se 
povečujeta zadovoljstvo obiskovalcev in pretočnost prometa, sistem 
pa pripomore k večji varnosti za vse udeležence v prometu ter ima 
pozitiven vpliv na okolje.

V garažni hiši BTC City ob Vodnem mestu Atlantis smo uredili 400 
parkirnih mest, ki so za udobnejši vsakodnevni dostop namenjena 
zaposlenim in poslovnim partnerjem. Opremili smo jih z zapornico in 
pristopno kontrolo, tako da je določeno parkirno mesto za zaposlenega 
vedno na voljo. S tem obiskovalcem BTC Cityja Ljubljana zagotavljamo 
prijaznejšo nakupovalno izkušnjo, pretočnejši promet ter zmanjševanje 
emisij izpušnih plinov v ozračje.

Družba BTC je bila pobudnica projekta vzpostavitve neodvisnega 
avtomatiziranega sistema izposoje javnih koles v Mestni občini 
Novo mesto. Namen projekta je prispevati k razvoju trajnostne urbane 
mobilnosti ter povečati priljubljenost kolesarstva v Novem mestu. 
Mestna občina Novo mesto je podprla našo pobudo, izvedla javni razpis 
za vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojo koles ter jeseni 
otvorila prvi dve postajališči. Ostala tri postajališča so prispevali družba 
BTC v BTC Cityju Novo mesto, družba Krka in Šolski center Novo mesto.
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4 nove enosmerne  
 ulice.

MISIJA: VARNOST ZA VSE 

varnost: brez nje 
vse ostalo izgubi 
vrednost

Varnost ni sama po sebi umevna, temveč je rezultat dolgoročnih 
prizadevanj. Z zaostrenimi varnostnimi razmerami v svetu postaja vedno 
bolj cenjena dobrina. Poleg zagotavljanja fi zične varnosti je aktualno 
tudi vprašanje varnosti v digitalnem svetu. Nova Splošna uredba o 
varstvu podatkov (GDPR), ki se bo začela uporabljati maja 2018, je v letu 
2017 spodbudila burno razpravo in ukrepanje za ustrezno zagotovitev 
varnosti osebnih podatkov državljanov Evropske unije. V družbi BTC smo 
zagovorniki preventivnega ukrepanja, zato sistematično zmanjšujemo 
možnosti za ogrozitev varnosti naših zaposlenih, poslovnih partnerjev 
in obiskovalcev ter smo pripravljeni na hitro in učinkovito ukrepanje ob 
morebitnem varnostnem incidentu.

v letu 2017 smo v bTC Cityju Ljubljana 
za večjo prometno varnost po konceptu 

skupnega prometnega prostora uredili
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V družbi BTC veliko pozornost posvečamo 
BTC Cityju Ljubljana, ki je odprto območje 
z visoko dnevno frekvenco obiskovalcev, 
zaradi česar je zagotavljanje 100-odstotnega 
nadzora poseben izziv. Pri našem delovanju 
se soočamo predvsem z zagotavljanjem 
splošne, požarne in prometne varnosti. 
Izvajamo različne aktivnosti, ki so usmerjene 
v preventivne ukrepe za preprečevanje 
požarov ter v posodabljanje sistemov za 
varovanje premoženja. Skrbimo za nenehno 
posodabljanje centralno vodenega video-
sistema ter protivlomnih in protipožarnih 
sistemov. 

Pomembno vlogo ima naša lastna enota 
za varovanje. Njeni sodelavci se redno 
udeležujejo strokovnih izobraževanj in 
izpopolnjevanj, sodelujejo pa tudi s policijo, 
reševalci in gasilci. Usposobljeni zaposleni 
in naložbe v modernizacijo ter izboljševanje 
varnostnih sistemov pripomorejo k 
ustvarjanju okolja, v katerem se naši 
obiskovalci, zaposleni in poslovni partnerji 
počutijo varno. 

4 nove enosmerne  
 ulice.

v letu 2017 smo za okrepitev varnosti izvedli naslednje projekte:

•	 ureditev štirih enosmernih ulic in novega prometnega režima po konceptu skupnega 
prometnega prostora v BTC Cityju Ljubljana,

•	 nadgradnja ozvočenja za protipožarno varnost v Dvorani A v BTC Cityju Ljubljana,
•	 začetek projekta Misija: Varno mesto v sodelovanju s podjetjem MiDS (iHelp),
•	 sodelovanje pri projektu Varno na kolesu, katerega organizator je družba Butan plin,
•	 preureditev prehoda na parkirišču za večjo varnost obiskovalcev na Tržnici BTC City,
•	 nadgradnja strelovoda v Dvoranah 8, 9 in 10 v BTC Cityju Ljubljana,
•	 nadgradnja protipožarnega sistema v kleti Dvorane 11 v BTC Cityju Ljubljana,
•	 ureditev varnostne razsvetljave v Dvorani 18 v BTC Cityju Ljubljana,
•	 ureditev razsvetljave na fasadi objekta za osvetlitev ulice pri Tržnici BTC City,
•	 ureditev stabilnega sistema za gašenje požara v Vodnem mestu Atlantis,
•	 prenova pločnika pri pivnici Kratochwill v BTC Cityju Ljubljana,
•	 dopolnitev videonadzora na območju BTC Cityja Ljubljana.
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»s projektom iHeLP želimo zagotoviti hitrejše nudenje pomoči 

sočloveku. na naši poti do cilja se nam je v letu 2017 pridružila tudi 

družba bTC. skupaj pišemo srčno zgodbo, saj z delavnicami temeljnih 

postopkov nudenja prve pomoči ozaveščamo ljudi, kako lahko ti 

kot prvi posredovalci pravilno odreagirajo na prizorišču nesreče. 

Udeležence seminarjev informiramo o pomembnosti skrajševanja časa 

nudenja kakovostne prve pomoči doma, v službi ali na poti. Družba 

bTC tako z ekipo iHeLP zagotavlja večjo varnost za vse obiskovalce 

in zaposlene v bTC Cityju Ljubljana.«   

Andraž Ogorevc, direktor MiDS, d. o. o.

Konec leta 2017 smo s podjetjem MiDS 
začeli načrtovati projekt Misija: Varno 
mesto, pod okriljem katerega bomo 
aktivnosti izvajali tudi v letu 2018. Cilj 
projekta je ozaveščati zaposlene v družbi 
BTC, obiskovalce BTC Cityja Ljubljana 
in tudi naše poslovne partnerje o 
temeljnih postopkih oživljanja z uporabo 
defi brilatorja. S projektom želimo 
povečati varnost na območju BTC Cityja 
Ljubljana. Družba BTC je tudi prejemnica 
certifi kata »Srcu prijazno podjetje«, ki ga 
podeljuje MiDS.

SRCU PRIJAZNO PODJETJE

Delavnice o temeljnih 
postopkih oživljanja z uporabo 

defi brilatorja v ABC Hubu, 
ki jih izvaja podjetje MiDS

Sprememba prometne ureditve 

V letu 2016 smo v BTC Cityju Ljubljana uredili 
štiri nove enosmerne ulice, s tem trendom 
pa smo nadaljevali tudi v letu 2017. Dodatno 
smo uredili še štiri enosmerne ulice: med 
Dvoranama 3 in 4, med Dvoranama 6 
in 11, med Dvoranama 11 in 12 ter med 
preurejenim Trgom mladih in salonom 
Kolpa. Poleg varnosti smo poskrbeli še za 
prijetnejši utrip, saj smo poleg prometne 
ureditve območje dodatno ozelenili. Ob 
novih prometnih površinah smo zasadili 
45 dreves in več kot 1.500 grmovnic. Z 
novo ureditvijo ohranjamo število parkirnih 
mest in postopno izboljšujemo pretočnost 
prometa na celotnem območju BTC 
Cityja Ljubljana. Naši posegi so v skladu 
s konceptom skupnega prometnega 
prostora, katerega cilj je umiritev prometa in 
obiskovalcem prijaznejša ureditev okolja. 
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Varno tudi na kolesu

Družba BTC je bila v letu 2017 že peto leto 
zapored ena od partneric vseslovenskega 
programa Varno na kolesu, ki ga organizira 
družba Butan plin. Ta program, ki spodbuja 
mlade kolesarje in kolesarke k odgovornemu 
kolesarjenju, je v letu 2017 povezal skoraj 
90 šol oziroma kar 3.000 šolarjev. Sodelujoči 
osnovnošolci so s pomočjo poučnih nalog 
spoznavali cestnoprometne predpise, 
morebitne nevarne točke v prometu in 
kolesarsko opremo ter hkrati odkrivali 
zabavno plat kolesarjenja kot rekreativnega 
športa. Na zaključni prireditvi maja 2017 se 
je v Koloseju zbralo več kot 500 otrok iz 12 
slovenskih osnovnih šol. Najbolj prizadevne 
šole in otroci so za svoj trud prejeli nagrade.
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300 organizacij ...

MISIJA: DRUŽBENO ODGOVORNI 

Če hočemo 
priti daleč, 
pojdimo skupaj

»Če gremo naprej po skupni poti, potem uspeh poskrbi sam zase.« 
S temi besedami Henryja Forda se strinjamo tudi v družbi BTC, 
ker verjamemo, da sodelovanje med posamezniki in organizacijami 
prinaša izjemne uspehe ter večjo osebnostno in družbeno rast. Hkrati 
sodelovanje piše številne navdihujoče zgodbe, del katerih je tudi naše 
podjetje. Družbeno odgovornost razumemo kot vzajemno sodelovanje, 
ki presega enkratna sponzorstva in donacije. Gradimo trdne odnose in 
aktivno soustvarjamo dosežke posameznikov in organizacij na mnogih 
področjih. Skrivnost številnih uspehov je prav v moči podpore, s katero 
akterji dobijo zalet za dosego želenega cilja. In takšni pospeševalci smo 
in želimo tudi v prihodnje biti v družbi BTC. 

v letu 2017 smo 
podprli več kot  
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300 organizacij ...

Med vrednotami, ki nas v družbi BTC še 
posebej navdihujejo, so etično delovanje, 
spoštovanje okolja, inovativnost, 
spodbujanje razvoja in ustvarjanje dodane 
vrednosti. Z radostjo se povezujemo 
in rastemo z ljudmi in organizacijami, s 
katerimi nas združujejo te skupne vrednote. 
V zadnjih sedmih letih smo za družbeno 
odgovorne projekte namenili kar 7,5 
milijona evrov. Podobno kot prejšnja leta 
smo tudi v letu 2017 podprli več kot 300 
organizacij, posameznikov, dogodkov in 
drugih aktivnosti ter projektov z različnih 
področij delovanja, vse od športa, 
izobraževanja, znanosti in kulture do 
inovativnosti, prometa in ekologije. Izbrane 
utrinke aktivnosti, ki bogatijo naš vsakdan, 
predstavljamo v nadaljevanju.

gRAF 5: 
Medletna primerjava vrednosti 

sredstev za družbeno odgovorne 
projekte družbe BTC (v EUR) 2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017

830.000 956.000 1.062.000 1.082.627 1.166.408 1.155.249 1.260.000
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Mladi so vir zagnanosti in 
nove energije

Pri projektih, pri katerih smo v letu 2017 v 
družbi BTC sodelovali, smo ponovno veliko 
pozornosti namenili mladim. V SiTi Teatru 
BTC smo sredi februarja gostili zaključni 
dogodek in razstavo projekta Slovenija 
ima srce. Namen projekta je bil spodbuditi 
mlade k branju knjig, krepiti njihove bralne 
navade in otrokom približati skrb za okolje. 
V branje dveh knjig se je skupaj podalo 
7.988 otrok iz vse Slovenije. Že peto leto 
zapored smo v družbi BTC podporniki 
vseslovenskega programa Varno na kolesu, 
ki ga organizira družba Butan plin. Program, 
ki je mlade kolesarje in kolesarke spodbudil 
k odgovornemu kolesarjenju, je v letošnjem 
šolskem letu povezal okoli 90 šol oziroma več 
kot 3.000 šolarjev. V SiTi Teatru BTC je junija 
potekala zaključna prireditev projekta misija: 
Zeleni koraki, v katerem je sodelovalo 
2.100 mladostnikov iz 129 ustanov iz vse 
Slovenije. Organizator projekta, mednarodno 
uveljavljeni program za trajnostni razvoj 
Ekošola, je z našo partnersko podporo okrepil 
zavest mladih o trajnostni mobilnosti. Že 
petič zapored smo v družbi BTC podprli tudi 
projekt Društva Sobivanje Spodbujamo 
prijateljstvo. Ta natečaj je krepil 
ustvarjalnost in solidarnost otrok ter skrbel 
za promocijo pozitivnih vrednot. Projekt je 
letos združil 11.260 slovenskih otrok iz 172 
šol in vrtcev iz vse Slovenije, zanimanje za 
sodelovanje pa so pokazali tudi potencialni 
partnerji onkraj meja.

»v bomarku, agenciji za trajnostni marketing, posebno pozornost 

posvečamo vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. 

Med pomembnejše projekte sodi spodbujamo prijateljstvo, 

ki poudarja pomen medosebnih odnosov pri najmlajših in tudi 

nekoliko starejših ter spodbuja etično ravnanje. Zato smo veseli 

in ponosni, da je partner projekta tudi družba bTC. skupaj že šest 

let ustvarjamo edinstveno zgodbo, v katero je vključenih čedalje 

več ljudi. v sklopu projekta sodelujemo s skoraj 200 vrtci in šolami 

s skupaj več kot 11.000 otroci po vsej sloveniji. Temo s pomočjo 

strokovnjakov predstavljamo tudi staršem v reviji sobivanje, ki jo 

brezplačno prejema kar 30.000 družin. verjamemo, da so odkriti 

in pošteni odnosi temelj vsake družbe, saj se naš odnos do ljudi 

navsezadnje zrcali tudi v odnosu do okolja, v katerem živimo.«   

mag. Borut Petelin, direktor, Bomark, d. o. o.

Zaključna prireditev projekta 
Misija: Zeleni koraki
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BTC Campus Ljubljana

Že peto leto zapored smo organizirali lasten projekt 
BTC Campus. Gre za edinstveno podjetniško 
izobraževanje, ki smo ga v sodelovanju s partnerji 
– Zavodom RS za zaposlovanje in Centrom 
poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze 
v Ljubljani – prvič organizirali leta 2013. Prva tri 
leta je potekal samo v Ljubljani, nato pa smo ga 
leta 2016 in 2017 izvedli še v Murski Soboti. V 
sklopu programa udeleženci izpopolnjujejo svoje 
podjetniške veščine na konkretnih poslovnih izzivih 
in skozi obravnavo dobrih praks. V zadnji izvedbi so 
se mladi poglobili v razumevanje različnih skupin 
obiskovalcev ljubljanskega BTC Cityja in razmišljali, 
kako jih nagovoriti prek tradicionalnih komunikacijskih 
kanalov ter še posebej z uporabo sodobnih digitalnih 
rešitev. Svoje predloge so predstavili predstavnikom 
uprave družbe BTC in partnerskih podjetij ter si tako 
odprli vrata za morebitno sodelovanje v prihodnje. 
Izobraževanja v obsegu 36 ur se je udeležilo skupaj 61 
udeležencev: poleg skupine 30 mladih v zagonskem 
vozlišču ABC Hub v Ljubljani je k programu pristopilo 
še 31 udeležencev v BTC Cityju v Murski Soboti. 
Predavanja so izvedli predavatelji s Centra poslovne 
odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
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šport
Moč sodelovanja dokazujejo športniki, ekipe 
in športna društva, ki dosegajo vrhunske 
rezultate v svetovnem merilu. V družbi BTC 
podpiramo izjemne športnike, ki dosegajo 
vrhunske rezultate v svetovnem merilu, pa tudi 
mlade športnike s potencialom. Poleg tega 
omogočamo delovanje različnim slovenskim 
športnim klubom in zvezam s tradicijo vzgajanja 
športnikov in tekmovalnega udejstvovanja.

Družba BTC s ponosom nadaljuje več kot 20-letno 
podporo Smučarsko skakalnega kluba 
Ljubno ob Savinji BTC, od samega začetka 
v letu 2011 pa je tudi generalna pokroviteljica 
FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih za 
ženske na Ljubnem ob Savinji. Februarja 2017 je 
potekala že šesta izvedba tega tekmovanja, ki 
v mednarodni javnosti velja za eno najboljših z 
vidika organizacije in navijaške atmosfere. Leta 
2017 si je tekmo za svetovni pokal v smučarskih 
skokih za ženske pod Rajhovko v živo ogledalo 
prek 13.500 obiskovalcev, prenos na televizijskih 
ekranih je bil predvajan v številnih državah po 
svetu; samo prenos na Televiziji Slovenija si je 
ogledalo več kot 400.000 ljudi. 

Z VZTRAJNOSTJO IN PREDANOSTJO SO DOSEGLJIVI 
TUDI NAJBOLJ AMBICIOZNI CILJI

V projekt je vpetih veliko organizacij in posameznikov, krajanov, 
prostovoljcev, ki tekmovanju vlivajo edinstveno pozitivno 
energijo. S podporo in sodelovanjem družba BTC prispeva h 
krepitvi ugleda, predvsem pa prepoznavnosti in priljubljenosti 
ženskih smučarskih skokov v Sloveniji in širše.

FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji

36. Maraton Franja BTC City

Dobrodelnost in šport 
gresta z roko v roki

V športnem centru Millenium je januarja 2017 
potekalo že 12. dobrodelno 24-urno kolesarjenje 
z Markom Balohom, ki se ga je udeležilo več kot 
80 športnih navdušencev. Udeleženci in podporniki 
so za ljudi v stiski prispevali hrano z daljšim rokom 
uporabe. Kolesarji so na dogodku imeli možnost 
preizkusiti tudi legendarno Rogovo kolo Pony v 
prenovljeni izvedbi.

Dobrodelnost smo s športom prepletli tudi 
maja, ko je v Športnem centru Millenium BTC 
potekal dobrodelni teniški turnir – Memorial Pavla 
Kosa. Na dogodku so se zbrali številni športni 
navdušenci, loparje pa so zavihtele legende 
slovenskega športa, novinarji, gospodarstveniki in 
prijatelji Pavla Kosa, prvega direktorja Športnega 
centra Millenium.
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Junija 2017 se je odvila že 36. izvedba praznika 
slovenskega kolesarstva – maratona Franja BTC 
City. Maraton, katerega generalni sponzor je od 
leta 2003 družba BTC, organiziramo v sodelovanju 
s Kolesarskim društvom Rog in ob podpori 
Mestne občine Ljubljana ter drugih pokroviteljev. 
Tradicionalno je tudi osrednje prizorišče 
dogajanja umeščeno v BTC City Ljubljana. Franja, 
ki je del svetovne serije maratonov UWCT Gran 
Fondo, je doslej združila preko 100.000 kolesarjev 
iz več kot 42 držav; samo v letu 2017 se je 
največjega slovenskega kolesarskega dogodka 
udeležilo več kot 7.000 udeležencev. Zabeležili 
smo tudi rekordno število tujih udeležencev, ki so 
prišli iz 42 različnih držav sveta. 

Maraton se je začel s petkovim kronometrom na 
relaciji Ljubljana–Domžale–Ljubljana. Sobota je 
bila rezervirana za družine, saj sta potekala Hofer 
družinsko-šolski maraton in Vzajemna preizkušnja 
za najmlajše. Z obuditvijo blagovne znamke 
Rog se je po Ameriški aveniji premierno odvila 
štafetna dirka trojk z novimi kolesi Pony. V nedeljo 
sta sledili osrednji preizkušnji – mala in velika 
Franja. Zgodbo Franje pišejo rekreativni kolesarji, 
športni navdušenci in zavzeti podporniki. Vsakič 
znova k brezhibni izvedbi prireditve prispeva 
preko 1.800 članov organizacijske ekipe in 
prostovoljcev. In ne nazadnje, zgodbo Maratona 
Franja pišejo vsi, ki so v kolesarjenju prepoznali 
poslovne priložnosti.

Konec marca 2017 je v Gimnastičnem 
centru Ljubljana potekal podpis 
sponzorskih pogodb s perspektivno 
dvanajsterico slovenskih telovadcev. 
Družba BTC z obnovo pogodbe ostaja 
generalni pokrovitelj Svetovnega pokala v 
športni gimnastiki, ki je v letu 2017 potekal 
že 13. leto zapored. S sponzorstvom tega 
tekmovanja in najboljših predstavnikov 
tega športa v družbi BTC ostajamo eden 
ključnih podpornikov razvoja gimnastike v 
Sloveniji. Tako prispevamo k nemotenemu 
delovanju Gimnastične zveze Slovenije 
in telovadcem omogočamo nastope na 
tekmovanjih najvišjega ranga že okoli 
dvajset let.

POVEZUJE NAS LJUBEZEN DO KOLESARJENJA

Evropsko nadgradnjo maratona predstavlja dvoletni 
projekt my Sport is Franja. Kolesarsko društvo 
Rog je v letih 2016 in 2017 s podporo evropskega 
programa Erasmus+ in v sodelovanju s športnimi 
organizacijami iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Slovaške 
in Slovenije, tudi družbe BTC, izvedlo pilotni projekt 
povezovanja kolesarstva in kulturne dediščine. 
Namen projekta je znamenito kolesarsko prireditev 
Maraton Franja BTC City razširiti na evropsko 
raven in ime Franja uveljaviti kot sinonim za dobre 
prakse v športu. BTC City Ljubljana je bil v letih 
izvajanja projekta dvakrat prizorišče petdnevnega 
izobraževalnega dogodka Franja Akademija, 
partnerske športne organizacije pa so izvedle 
dvodnevne netekmovalne kolesarske dogodke po 
vzoru družinsko-šolskega Maratona Franja BTC City. 

Levji delež k razvoju slovenskega profesionalnega 
kolesarstva je družba BTC prispevala leta 2014, ko 
je s Kolesarskim društvom Rog in Mestno občino 
Ljubljana podprla prebojno žensko energijo. Z 
ustanovitvijo ekipe BTC City Ljubljana je Slovenija 
dobila prvo profesionalno žensko kolesarsko vrsto. 
V prvi štiriletki so kolesarke navdušile s številnimi 
posamičnimi in ekipnimi rezultati. Ekipa se je na 
lestvici ženskega WorldToura iz 12. mesta v letu 2016 
povzpela na 11. mesto v letu 2017. Še večji skok je 
kolesarkam uspel na lestvici Mednarodne kolesarske 
zveze, kjer so iz 13. mesta v letu 2016 leto kasneje 
napredovale v prvo deseterico, in sicer na 9. mesto. 
Uspehe sezone ekipe BTC City Ljubljana je v 2017 
okronala nagrada Kolesarske zveze Slovenije za ekipo 
leta med cestnimi kolesarji. Z bogato dediščino v 
letu 2018 vstopajo v svojo peto tekmovalno sezono, 
ko bodo znova izzvale same sebe in stremele k 
doseganju in preseganju zastavljenih ciljev.

PODPIS SPONZORSKIH POGODB S 
SLOVENSKO GIMNASTIČNO VRSTO
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STARO LETALIŠČE LJUBLJANA 
V NOVI PREOBLEKI

V družbi BTC smo se v letu 2016 edini 
prijavili na javni razpis in s podpisom 
pogodbe aprila 2017 vstopili v javno-
zasebno partnerstvo z Mestno občino 
Ljubljana na projektu obnove Starega 
letališča Ljubljana. Cilj projekta je z obnovo 
letališča, ureditvijo njegove okolice in 
programsko oživitvijo predstaviti lokacijo 
kot kulturno dediščino izjemnega 
pomena. Projekt, ki predvideva dokončanje 
obnovitvenih del spomladi 2019, se izvaja 
v skladu z usmeritvami Mestne občine 
Ljubljana in drugih organizacij, vpetih v 
projekt (Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljane).

Gre za prvo slovensko civilno letališče, ki je 
delovalo med letoma 1933 in 1963, nato pa 
kot športno letališče še do leta 1979. Leta 
2011 je območje postalo kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Ohranjeni objekti 
starega letališča imajo izjemno zgodovinsko 
in arhitekturno vrednost ter odsevajo 
zgodovinske, tehnične, urbanistične, 
arhitekturne, likovne in krajinske vrednote. 
Zgodovinsko vrednost letališča bomo 
v družbi BTC v partnerstvu z občino 
predstavili v novi zgodbi. Ne nazadnje 
so bili na letališču posneti kadri kultnega 
slovenskega fi lma Vesna.

Renske nimfe kiparja Gaberija

kultura

RENSKE NIMFE

KULTURA PREVZAME TISTE, KI SI UPAJO SEČI V NJENO GLOBINO

V sklopu dogodka smo v krožišču poleg 
poslovne stolpnice BTC City odkrili 
skulpturo Renske nimfe, ki je delo 
kiparja Andreja Grabrovca - Gaberija. Ta je 
navdih za skulpturo našel v Hoff manovih 
pripovedkah francoskega skladatelja 
Jacquesa Off enbacha. Renske nimfe so 
že 12. skulptura, postavljena na območju 
BTC Cityja Ljubljana in prosto dostopna na 
ogled vsem obiskovalcem.

Slika ni le obarvano platno, temveč pripoveduje 
svojo zgodbo. Kulturni projekti imajo posebno 
mesto v družbi BTC. Prav umetnost je namreč bila 
tista, na katero se je podjetje skozi svojo dolgoletno 
zgodovino opiralo in v kateri je iskalo ustvarjalno 
moč za lastno preobrazbo in razvoj. 

V letu 2017 smo najbolj ponosni, da smo 
septembra ob Vodnem mestu Atlantis gostili 
predstavitveni prostor za kreativno industrijo in 
umetnost v Sloveniji: Art Expo Ljubljana. Dogodek 
je z našo pomočjo priredil Zavod Atelje Art Murn 
International. Z bogatim programom je Art Expo 
Ljubljana v 14 dneh omogočil predstavitev več kot 
140 umetnikom in 70 podjetjem, obiskovalcem pa 
ponudil pester preplet glasbenih in drugih kulturnih 
dogodkov. Na enem mestu je združeval vse vrste 
kreativnih industrij in umetnosti ter pomagal mladim 
umetnikom pri prodoru na trg. Dogodek je omogočil 
promocijo kulture ter razvoj in druženje domačih in 
tujih ustvarjalcev, kulturnih organizacij, ljubiteljev in 
podpornikov kulture iz 15 držav. BTC City Ljubljana je gostil prvi Art Expo v Sloveniji
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TRGI SO SRCE DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA V MESTIH

»v kulturi je, tako kot drugod, sodelovanje 

tesno prepleteno z uspehom. Družba 

bTC je simbol uspešnega povezovanja na 

nacionalni in mednarodni ravni, kar dokazuje 

naše sodelovanje na območju slovenije 

pa tudi v Pragi in Hong Kongu. Druži nas 

poslanstvo, da odpiramo vrata (mladim) 

umetnikom in povezujemo mednarodno 

kulturo pod okriljem platforme aaMi. 

Prihodnosti v gospodarstvu brez podjetij, ki 

so prodorna, inovativna in sodobna, ni. niso 

dovolj le pomoč, sredstva in delo, potrebna 

je energija, takšna, ki premika meje in 

preveva tudi družbo bTC.«   

Miha Murn, ustanovitelj, lastnik in direktor, Zavod Atelje Art 
Murn International

Prostori za druženje in eni pomembnejših urbanističnih 
predelov mesta so zagotovo trgi. Ti so, kot v vsakem 
drugem mestu, tudi v BTC Cityju Ljubljana bistven element 
družabnega življenja. Vsak od naših trgov ima svoj poseben 
značaj, vsi pa so namenjeni srečevanju, organizaciji 
dogodkov, sproščenemu klepetu ali kratkemu postanku 
obiskovalcev. Ker želimo, da se obiskovalci dobro počutijo 
in naše »mesto v mestu« začutijo kot urejeno, urbano in 
obiskovalcem prijazno središče, smo v letu 2017 skrbno 
urejali naše trge. 

Po vzoru velikih mest, ki se lahko pohvalijo z urejenimi 
cvetličnimi tržnicami in trgi, smo tudi v BTC Cityju Ljubljana 
prenovili cvetlični trg na južnem delu Tržnice BTC City. 
Prodaji cvetja, lončnic in grmovnic je tam namenjenih 
22 lično in sodobno zasnovanih pokritih prodajnih 
mest, razporejenih v dva vzporedna niza. Spomladi 
smo se lotili tudi prenove Trga mladih med Dvorano 
A in Cityparkom. Prenovljeni trg je postal bogatejši za 
urejeno pešpot, osrednji del s klopmi in prenovljenima 
gostinskima objektoma Hot Horse in Soba’Room. Trg smo 
ozaljšali z ozelenitvijo, na tem območju pa sta zaživeli tudi 
enosmerna ulica ter kolesarska pot med objektoma in 
prodajno-razstavnim salonom Kolpa. Z lani prenovljenim 
južnim delom tržnice in novo kulinarično ponudbo smo 
temu predelu dali enovito in sodobno podobo.

družbena 
odgovornost

Prenovljen Trg mladih z urbano opremo 
za dobro počutje obiskovalcev
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»Družba se dandanes sooča z izzivi hitrega staranja in še hitrejšega tehnološkega 

napredka. Prav v sodelovanju simbioze Genesis in družbe bTC, ki je prepoznala izzive 

dolgožive družbe, je nastala rešitev: simbioza bTC City Lab. središče starejšim predstavlja 

vrata v informacijsko družbo, saj omogoča medgeneracijsko sodelovanje, naslavlja izziv 

zaposlovanja starejših, spodbuja podjetniške zgodbe in zmanjšuje digitalni razkorak med 

generacijami. skupaj združujemo energijo mladosti z izkušnjami modrosti.«   

Ana Pleško, direktorica, Simbioza Genesis, socialno podjetje

Otvoritev Simbioze BTC City Lab

V času, ko digitalizacija cveti, v družbi BTC 
nismo pozabili na starejše. V sodelovanju s 
socialnim podjetjem Simbioza smo v spodnji 
etaži Emporiuma novembra 2017 odprli 
inovativno središče tehnologij Simbioza 
BTC City Lab. V tem središču smo združili 
energijo mladosti in izkušnje starosti ter 
naslovili izzive digitalnega izobraževanja. 
V središču se izvajajo različni brezplačni 
programi, ki so namenjeni krepitvi veščin 
starejših. Med njimi so program Tretja 
kariera, ki omogoča izobraževanje na 
področju e-veščin in uporabe digitalnih 
tehnologij, program Accelerator55+, 
namenjen starejšim od 55 let, ki si želijo 
razvijati ideje, proizvode in projekte, ter 
program Senior pripravnik, pod okriljem 
katerega se upokojenci v vlogi izkušenih 
svetovalcev vključujejo v pripravniške 
programe podjetij. 

SIMBIOZA BTC CITY LAB: VRATA V INFORMACIJSKO DRUŽBO ZA STAREJŠE 

Brez čebel ni življenja

Z urbanim čebelarstvom se v družbi BTC 
aktivno ukvarjamo že od leta 2014. Razvoj 
urbanega čebelarjenja gre z roko v roki s 
prizadevanji za ozelenitev mestnih naselij, 
spodbujanjem zdravega načina življenja ter 
željo po samopreskrbi in ohranjanju stika z 
okoljem. V družbi BTC smo ponosni na svoj 
urbani čebelnjak na travniku ob Vodnem 
mestu Atlantis, kjer nudimo dom štirim 
čebeljim družinam, tamkajšnje čebele 
pa nam v zahvalo vsako leto postrežejo z 
letino kakovostnega medu.

Cvetlični sejem pred Dvorano A, 
kot del aktivnosti projekta Pomagajmo 

čebelici – ocvetličimo mesto
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Z ozaveščanjem o pomenu čebel za 
življenje smo nadaljevanju tudi v letu 
2017. Na začetku leta smo z Mestno 
občino Ljubljana in partnerji predstavili 
potek projekta »pomagajmo čebelici 
– Ocvetličimo mesto« v letu 2017. 
Projekt je združil številne partnerje v 
skupnih prizadevanjih za informiranje 
o pomembnosti čebel in spodbujanje 
meščanov prestolnice k ocvetličenju 
okenskih polic in balkonov z medovitimi 
rastlinami. V okviru projekta je na Tržnici 
BTC City potekal Cvetlični sejem, pri 
različnih partnerjih projekta pa Dnevi 
odprtih vrat. Ti so obiskovalcem ponudili 
vpogled v urbane čebelnjake, jim omogočili 
sprehod po Čebelji poti in jih seznanili z 
izzivi urbanega čebelarjenja. 

Na svetovni dan miru, 21. septembra 2017, 
je v 150 državah po vsem svetu ob 12. 
uri po lokalnem času potekalo sajenje 
dreves. V 24 urah se je tako oblikoval zeleni 
obroč dreves, ki je obkrožil Zemljo. Zeleno 
sled smo prispevali tudi v družbi BTC v 
sodelovanju z Društvom Zeleni prstan in 
podjetjem Želva. Jože Mermal, predsednik 
uprave družbe BTC, je pri Osnovni šoli Jožeta 
Moškriča v Ljubljani posadil medonosno 
lipo. Učencem in učiteljem te šole je ob 
tej priložnosti podaril tudi umetniško delo 
slikarke Marice Trček z naslovom Jutranja 
svežina. Pri tem projektu sicer sodeluje 
kar 10.000 šol, saj otroško sajenje dreves 
simbolizira mir in prihodnost življenja.

Sajenje lipe v parku OŠ Jožeta Moškriča

»Družba bTC se zaveda pomena varovanja okolja, 

kar dokazuje s številnimi aktivnostmi in prizadevanji 

na tem področju. Pod okriljem Misije: Zeleno smo 

združili moči pri projektu Pomagajmo čebelici: 

Ocvetličimo mesto, s katerim smo uspešno ozaveščali 

širšo javnost o pomenu čebel in ohranjanju biotske 

raznovrstnosti. Posebno pozornost posvečamo 

urbanemu čebelarjenju, saj so čebele v mestu 

pokazatelj kakovostnega in zdravega okolja. veseli 

nas, da je družba bTC pripravljena sodelovati pri 

okolju prijaznih projektih, da prisluhne dobrim idejam 

in tudi sama uresničuje zaveze, ki sledijo visokim 

okoljskim standardom.«   

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja,  
Mestna občina Ljubljana

V sodelovanju z Mesto občino Ljubljana 
smo v družbi BTC novembra omogočili 
postavitev fotografske razstave »urbana 
čebelja domovanja od plečnika 
do danes«, kjer so bila prikazana 
različna domovanja čebel v urbanem 
okolju, vključno s čebelnjakom Jožeta 
Plečnika. Poleg tega smo v poslovnem 
središču ABC Hub v BTC Cityju Ljubljana 
gostili strokovni posvet o izzivih in 
priložnostih urbanega čebelarjenja. 
Posvet sta organizirala zavod Medtem 
in Društvo Urbani čebelar ob podpori 
Mestne občine Ljubljana in družbe BTC.

Ob zaključku leta smo se vsi prijatelji 
pridnih delavk razveselili novice, da so 
Združeni narodi na slovensko pobudo 
20. maj razglasili za svetovni dan 
čebel. Čebele so tako dobile mesto na 
svetovnem zemljevidu, ki jim pripada: 
dan je namreč namenjen predvsem 
zavedanju izjemnega pomena čebel za 
preživetje človeka.
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90  zagonskim 
         podjetjem.

MISIJA: INOVATIVNOST ZA NAPREDEK 

Od inovativnih idej 
do prebojnih rešitev

»Prebojnik« Steve Jobs je inovativnost opisal kot sposobnost, 
da spremembo vidimo kot priložnost in ne kot grožnjo. Hiter 
tempo digitalizacije in razmah tehnologije narekujeta številne 
nujne spremembe v delovanju. Slovenija na lestvici Innovation 
Union Scoreboard 2017 sodi na rep skupine tako imenovanih 
»močnih inovatorjev«. Medtem ko je inovativno močna na 
področjih upravljanja s človeškimi viri, investicij in zagotavljanja 
inovacijam prijaznega okolja, so izboljšave nujne na področjih 
podpore, fi nanciranja in učinkov na poslovanje ter pri samih 
podjetjih, ki inovirajo.

v obdobju od leta 2015 do leta 2017 
smo v okviru abC pospeševalnika 

omogočili preboj več kot   
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90  zagonskim  
         podjetjem.

Vlaganja v inovativnost so torej nujna, ključ 
do uspešne zasnove in rasti inovacij pa je 
zagotovo v ustvarjanju podpornega okolja 
za sodelovanje med akterji, ki verjamejo v 
prebojne ideje ter imajo ustrezno znanje 
in kompetence, da jih uresničijo. V družbi 
BTC inovativnost vidimo kot priložnost za 
krepitev lastne konkurenčnosti, novosti in 
izboljšave pa prinašajo koristi tako našemu 
podjetju kot tudi širši družbi in okolju.

Edinstven inovativni ekosistem v BTC 
Cityju Ljubljana

Zgodba inovativnega mesta BTC City 
Ljubljana je v družbi BTC zaživela v 
letu 2015, ko sta v BTC Cityju Ljubljana 
vrata odprli dve inovacijski središči: 
ABC pospeševalnik in ABC Hub. Danes 
sta obe središči že dobro uveljavljeni 
kot edinstvena inovacijska ekosistema, 
ki mladim, zagonskim podjetjem in 
korporacijam omogočata dostop do 
mednarodnega poslovnega okolja, svežega 
znanja ter najnovejših poslovnih procesov 

in tehnologij. Z njima je družba BTC kot 
soustanoviteljica postavila nov mejnik v 
lastnem razvoju in hkrati pripomogla k 
uveljavitvi teh dveh središč v Sloveniji in 
širše v svetu.

Leto kasneje smo v družbi BTC v okviru 
takrat novonastalega poslovnega stebra 
za inovacije in digitalizacijo začeli izvajati 
številne projekte, ki so podprti z novimi 
tehnologijami ter nadgrajujejo obstoječo 
ponudbo in storitve: od pametne logistike 
in upravljanja nepremičnin do pametnega 
mesta. Z uvajanjem koncepta živega 
laboratorija (BTC Living Lab) stopamo še 
korak dlje, saj podjetjem omogočamo 
preizkušanje naprednih poslovnih idej 
v realnem okolju. Mreža povezav med 
malimi podjetji in multinacionalkami, med 
akademskim in poslovnim okoljem, med 
različnimi generacijami ter med državami 
in kontinenti je dokaz, da je ljubljanski 
BTC City odprt za globalne trende na 
vseh področjih, od sodobnih poslovnih 
konceptov do novih tehnologij.

Z načrtovanjem in izvajanjem inovativnih 
projektov je družba BTC v letu 2017 uspešno 
uresničevala strategijo razvoja podjetja 
do leta 2020, ki vodi do uveljavitve vizije 
»odprte družbe«. Prav bogata in razvejana 
infrastruktura BTC Cityja Ljubljana omogoča 
preizkušanje naprednih poslovnih idej, 
izdelkov in storitev v realnem okolju. Prek 
našega testnega poligona gradimo strateška 
partnerstva z vsemi deležniki, ki se želijo 
povezovati v inovativni ekosistem družbe 
BTC. Hkrati z našim inovativnim delovanjem 
krepimo kredibilnost in prepoznavnost 
testnega območja in družbe BTC na 
nacionalni in mednarodni ravni.

Med projekti, ki že imajo svoje mesto v BTC 
Cityju Ljubljana, so uveljavljanje pametnega 
mesta, energetski projekt NEDO za 
optimalno porabo energije in postavitev 
lastnih hranilnikov energije, razvijanje 
(električne) mobilnosti ter projekti na 
področju avtonomne vožnje. Poleg teh bo 
v letu 2018 zaživela še platforma Eligma, ki 
bo docela spremenila potrošniško izkušnjo.
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Inovativnost imamo v genih

Od svojih začetkov v letu 2015 je ABC 
pospeševalnik po skoraj treh letih 
delovanja postal generator inovacij in 
sprememb tako za zagonska podjetja 
kot za velike tradicionalne družbe na 
slovenskem in globalnem trgu. Do 
danes je omogočil preboj že več kot 90 
zagonskim podjetjem in zanje zbral 
preko 30 milijonov evrov investicij. Poleg 
Ljubljane ima poslovalnice še v ameriškem 
San Joseju v Silicijevi dolini, nemškem 
Münchnu, ukrajinskem Kijevu in v Tuzli 
v Bosni in Hercegovini. Poleg tega je 
ABC pospeševalnik povezan z mnogimi 
inovacijskimi ekosistemi, ki mu omogočajo 
vzpostavljanje povezav za zagonska 
podjetja, ki delujejo pod njegovim 
okriljem. Preko povezovanja s tehnološko 
naprednimi okolji ABC pospeševalnik 
omogoča pretok inovacij, znanja in 
kapitala, s čimer tudi naše inovativno in 
pametno mesto BTC City Ljubljana, mesto 
Ljubljana in Slovenija dobivajo veter v 
jadra za lasten razvoj. Kakovost dela ABC 

»Hekaton« 
družbe Petrol 
v ABC Hubu

Strateška konferenca in Dan inovativnosti v družbi BTC

pospeševalnika potrjuje tudi nagrada CESA, 
ki jo je novembra 2017 prejel za najboljši 
pospeševalnik v Srednji in Vzhodni Evropi.

V letu 2017 je s prihodom novih zagonskih 
podjetij in posameznikov tudi podjetniško 
središče ABC Hub doživelo razcvet. Veseli 
nas visoka stopnja medsebojne povezanosti 
uporabnikov in gradnja prave podjetniške 
skupnosti. Poleg sodelovanja v skupnih 
»co-working« prostorih je ABC Hub postal 
središče družabnega dogajanja. V njem se 
je v letu 2017 zvrstilo več kot 160 različnih 
dogodkov, od tega kar sedem »hekatonov«. 
Dogodke so organizirali družba BTC, ABC 
pospeševalnik, Zavod Ypsilon, uporabniki 
prostorov, poslovni partnerji družbe BTC in 
drugi zunanji organizatorji. 

S strateškim povezovanjem, lastno digitalno 
preobrazbo – BTC City Living Lab, Smart 
City platform ipd. – ter organizacijo in 
podporo aktivnostim in dogodkom, kot 
so demo dnevi in »hekatoni«, se družba 
BTC pozicionira na zemljevidu inovativnih 
in tehnološko naprednih podjetij tako v 
Sloveniji kot širše. 

»naš cilj je preobrazba 

mobilnosti v prihodnosti. 

v duhu digitalizacije v 

podjetju av Living Lab 

ob podpori partnerjev, 

tudi družbe bTC, 

načrtujemo vzpostavitev 

partnerskega ekosistema 

za razvoj inovativnih 

rešitev in aplikacij ter 

snovanje novih poslovnih 

modelov za oblike 

mobilnosti, ki bodo 

krojile naš vsakdan v 

prihodnosti. Pri tem 

bomo odgovarjali tudi 

na vprašanje, kaj početi 

takrat, ko nam ne bo 

potrebno držati volana.«   

Daniel Avdagič, direktor, 
AV Living Lab, d.o.o.

CESTE: 
VEČ KOT 

11 km

POVRŠINA: 

475.000 
m2
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Inovativnost zaposlenih odseva v idejah in projektih z vizijo

Vodstvo družbe BTC k vključevanju v projekte in inovacijske procese nenehno spodbuja 
tudi svoje zaposlene in poslovne partnerje. Vsi lahko prispevajo svoje prodorne zamisli, 
izvirne ideje in nove vizije ter tako soustvarjajo in skupaj z nami gradijo inovativno mesto. 
Že od leta 2008 gojimo model učinkovitega spodbujanja k udeležbi pri nadaljnjem 
razvoju družbe in vključevanja kreativnosti zaposlenih v poslovanje družbe, ki smo ga 
poimenovali Ideje in projekti z vizijo. Zaposleni so za prispevanje lastnih inovativnih 
idej in projektov tudi nagrajeni. Z ustanovitvijo novega poslovnega stebra družbe za 
inovacije in digitalizacijo ter s tem tudi lastne inovacijske pisarne sta se prodorno mišljenje 
in inovativnost zaposlenih prebila v ospredje in izrazito okrepila. Zaposleni postajajo bolj 
povezani v medosebni komunikaciji in učinkoviteje sodelujejo pri skupnih projektih. Z 
ustanovitvijo inovacijske pisarne v letu 2016 je postal prenos pobud v prakso še hitrejši. 
V letu 2017 je bilo tako prijavljenih 90 idej z vizijo, pri katerih je sodelovalo 80 zaposlenih, 
in 12 projektov z vizijo, pri katerih je sodelovalo 31 zaposlenih. Vsako leto so na Strateški 
konferenci in Dnevu inovativnosti najboljše ideje in projekti z vizijo naših sodelavcev tudi 
predstavljeni in nagrajeni.

Edinstvena nakupovalna 
izkušnja z Eligmo

Eligma

V letu 2017 je družba BTC s skupino mladih 
strokovnjakov soustanovila podjetje 
Eligma, d. o. o. To razvija novo spletno 
platformo, ki bo poenostavila, pospešila in 
stroškovno optimizirala spletne nakupne 
procese za vsakogar in po vsem svetu. 
Platforma Eligma obeta popolnoma novo, 
boljšo in tehnološko napredno potrošniško 
izkušnjo, ki bo uporabnikom s pomočjo 
umetne inteligence in tehnologije 
veriženja podatkovnih blokov (t. i. 
tehnologije »blockchain«) omogočila varno, 
transparentno in sodobno nakupovanje ter 
celo plačevanje s kriptovalutami. 

Eligma bo predvidoma zaživela do konca 
leta 2018. Ta vizionarski in globalni projekt 
je družba BTC prepoznala kot izjemno 
priložnost za svoje obiskovalce in potrošnike, 
zato je postala pomembnejši družbenik v 
podjetju s ciljem, da platformo preizkusi in 
predstavi prav v BTC Cityju Ljubljana.

S tem pilotskim projektom bo BTC City 
Ljubljana zaživel kot enotno nakupovalno 
središče, v katerem bosta povezana 
fi zični in digitalni svet in ki bo svojim 
obiskovalcem, potrošnikom in poslovnim 
partnerjem ponudil najsodobnejše 
inovativno okolje ter optimalno 
nakupovalno izkušnjo. Dolgoročna vizija 
BTC Cityja Ljubljana je namreč postati eno 
prvih nakupovalnih središč na svetu, ki bo s 
podporo tehnologije veriženja podatkovnih 
blokov in umetne inteligence uporabniku 
omogočilo v nekaj sekundah najti izdelek, 
ki ustreza njegovim željam. 

BTC City Ljubljana bo testno okolje za 
razvoj avtonomne mobilnosti 

V okviru intenzivnega vpeljevanja koncepta 
živega laboratorija (BTC City Living Lab) 
v družbi BTC v sodelovanju s partnerji 
načrtujemo tudi vzpostavitev edinstvenega 
ekosistema. Ta bo omogočal razvoj rešitev 
za samovozeča vozila (AV Living Lab) in 
kultiviranje tehnologij, ki se bodo prilagajale 
potrebam ljudi. V partnerskem sodelovanju 
želimo združiti raznoliko infrastrukturo, 
strokovna znanja iz različnih industrij ter 
razumevanje prednosti, ki jih prinaša 
Industrija 4.0. To bo osnova za nastanek 
učečega se okolja za razvoj samovozečih vozil, 
ki bo vzpostavljeno v BTC Cityju Ljubljana. 
Povezana in avtonomna vozila bodo namreč 
v bližnji prihodnosti postala del našega 
vsakdana. Zato je učenje v resničnem 
okolju, kot je BTC City Ljubljana, kjer so 
resnični ljudje vpleteni v številne pristne 
interakcije, najboljši način za usvojitev 
dragocenega znanja in kultiviranje rešitev za 
avtonomna vozila. Model tega edinstvenega 
ekosistema bo prenosljiv v druge države in 
bo širil prepoznavanje Slovenije kot zelene 
referenčne države v digitalni Evropi.

OBISKOVALCEV 
LETNO: 

21
MILIJONOV

VOZIL 
LETNO: 

12 
MILIJONOV
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•	 generalno pokroviteljstvo in soorganizacija 
36. Maratona Franja BTC City,

•	 generalno pokroviteljstvo in soorganizacija 
FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih za 
ženske na Ljubnem ob Savinji,

•	 generalno pokroviteljstvo Smučarsko skakalnega 
kluba Ljubno ob Savinji BTC,

•	 generalno pokroviteljstvo Gimnastične zveze 
Slovenije in posameznih telovadcev,

•	 sponzorstvo Košarkarskega kluba Olimpija,
•	 sponzorstvo Namiznoteniške zveze Slovenije,
•	 sponzorstvo Olimpijskega komiteja Slovenije,
•	 sponzorstvo Hokejsko drsalnega društva Olimpija,
•	 sponzorstvo Teniške zveze Slovenije,
•	 sponzorstvo Kolesarskega društva Rog,
•	 sponzorstvo Zavoda ŠKL,
•	 sponzorstvo profesionalne ženske kolesarske 

ekipe BTC City Ljubljana,
•	 prireditev Tek na Kristalno palačo,
•	 tradicionalni kolesarski maraton BTCiklin v BTC 

Cityju Murska Sobota.

•	 podpora ABC pospeševalniku pri usposabljanju 
zagonskih podjetij,

•	 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 za 
pospeševanje in promocijo znanosti,

•	 strateško partnerstvo z Zavodom Ypsilon,
•	 partnerstvo z Združenjem Manager,
•	 partnerstvo z Zavodom za medgeneracijsko 

sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,
•	 sponzorstvo prireditev Slovenska marketinška 

konferenca, Dnevi energetikov in Okoljsko srečanje, 
•	 sodelovanje z IEDC – Poslovno šolo Bled in 

podpora šoli.

•	 24-urno kolesarjenje z Markom Balohom,
•	 soorganizacija natečaja Spodbujamo prijateljstvo,
•	 donacija prostora za zbiranje daril v okviru 

dobrodelne akcije Božiček za en dan,
•	 sodelovanje na projektu Pomagajmo čebelici – 

Ocvetličimo mesto,
•	 izvedba dogodkov na Tržnici BTC City za 

promocijo slovenskih izdelkov in jedi,
•	 soorganizacija Festivala sobivanja,
•	 dobrodelni teniški turnir Memorial Pavla Kosa v 

Športnem centru Millenium,
•	 zasaditev 45 novih dreves in 1.500 grmovnic ob 

ureditvah novih enosmernih ulic in Trga mladih,
•	 partnerstvo v projektu Misija: Zeleni koraki,
•	 sodelovanje v projektu Slovenija ima srce,
•	 sodelovanje pri dobrodelni akciji #podarizvezek.

•	 obnova starega letališča Ljubljana in oživitev 
lokacije kot kulturne dediščine velikega pomena,

•	 podpora delovanju SiTi Teatra BTC,
•	 odkritje skulpture Renske nimfe,
•	 podpora in sodelovanje s Cankarjevim domom,
•	 sponzorstvo Festivala Ljubljana,
•	 podpora dogodka 1. Art Expo Ljubljana,
•	 pokroviteljstvo Zavoda AAMI,
•	 podpora Zvezi za tehnično kulturo Slovenije,
•	 podpora Društvu Bralna značka Slovenije.

ŠpORT IzOBRAžEvAnjE In znAnOST

dRužBEnA In OKOljSKA OdgOvORnOST

KulTuRA

NAJVIDNEJŠA SODELOVANJA IN PROJEKTI DRUŽBE BTC 

V LETU 2017 



Skrivnost dolgoročnega uspeha je sodelovanje. Modra misel pravi: 
»Če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi skupaj.«

V družbi BTC se zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali k našim 
skupnim zgodbam. Naj bodo te motivacija za prihodnje družbeno 

odgovorne premike in nadaljevanje trajnostnega razvoja.
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Trajnostno poročilo si lahko
ogledate tudi na spletni strani  
www.misijazeleno.si.

Tiskano na 100-odstotno recikliranem papirju.



Skupaj soustvarjamo prihodnost.


