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Ljudje smo gostje Zemlje
Trajnost je ultimativno merilo uspešnosti

Porabi manj, deli bolje

Obnovljivi viri: rešitev za sedanjost,
ki ne ogroža prihodnosti

Voda je gonilna sila vse narave

Recikliraj sedanjost, ohrani prihodnost

Obvezna smer: trajnostna mobilnost

Igra z varnostjo je igra z življenjem
Več kot delimo, več imamo

Vizija je sposobnost videti nevidno
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mag. Damjan Kralj,
glavni izvršni direktor družbe BTC

»V družbi BTC se s ponosom
uvrščamo med tiste, ki si prizadevajo
za zeleno Zemljino prihodnost.«
NAGOVOR GLAVNEGA IZVRŠNEGA DIREKTORJA

Ljudje smo
gostje Zemlje
Ob pisanju tega uvodnika se spomnim na zapis, ki pravi:
»Zemlja ne pripada človeku, ampak človek pripada
Zemlji.« Ljudje smo gostje na tem planetu in kot
veleva bonton, moramo svojega gostitelja spoštovati.
Spoštovanje pa ne pomeni le skrbnega in lepega
ravnanja, temveč tudi ohranjanje in vračanje v okolje,
v katerem bivamo. Ponosen sem, da se v družbi BTC
uvrščamo med tiste, ki si, tudi s spoštljivim ravnanjem,
prizadevajo za zeleno prihodnost Zemlje.
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V skoraj 65-letni zgodovini se je
družba BTC tako kot Zemlja ves
čas spreminjala. Z mislijo na okolje
smo leta 2014 ustanovili poslovno
enoto Misija: Zeleno. V okviru te
zasledujemo okoljske cilje, ki smo si
jih zadali v Strategiji razvoja družbe
do 2020. Aktivnosti, ki smo jih za
lepši, energetsko učinkovitejši, bolj
urejen in varnejši svet izvajali v letu
2018, delimo z vami v pričujočem
Trajnostnem poročilu 2018.
Povprečne temperature sveta so
danes že za stopinjo višje kot v
predindustrijski dobi. Znanstveniki
ocenjujejo, da je zadnja znosna
meja segretja planeta 1,5 stopinje
Celzija. Gre za mejo, za katero so
na podnebni konferenci Združenih
narodov konec leta 2018 na
Poljskem pripravili t. i. »Knjigo
pravil«, v kateri so opredelili način
uresničevanja ciljev iz Pariškega
podnebnega sporazuma. V vseh
državah po vsem svetu se namreč
krepi zavedanje, da so ukrepi za
ohranitev sveta nujni, izvajati pa jih
moramo začeti že danes.
V družbi BTC se trajnostnemu
delovanju aktivno posvečamo že

18 let. V tem času smo v projekte
trajnostnega razvoja vložili kar
53,9 milijona evrov. Gre za naš
prispevek k zeleni prihodnosti,
aktivno vlogo pa prevzemamo na
naslednjih področjih: izboljševanje
energetske učinkovitosti, varčevanje
z vodo, odgovorno ravnanje z
odpadki, razvoj rešitev za trajnostno
mobilnost, skrb za varnost,
podpiranje družbeno odgovornih
projektov in spodbujanje inovacij.
Svoja okoljska prizadevanja tudi
merimo. Ponosni smo, da vrednost
ekoindeksa iz leta v leto narašča.
V letu 2018 je ta znašala rekordnih
497 točk.
Aktivnosti s področja varčne rabe
energije prispevajo k velikemu
delu okoljskega uspeha družbe.
S tremi sončnimi elektrarnami in
soproizvodnjo toplotne energije smo
v družbi BTC v letu 2018 proizvedli
1.677.655 kWh zelene energije. Poleg
tega smo s projekti učinkovite rabe
energije v primerjavi z izhodiščnim
letom 2010 prihranili 11.147.376 kWh
energije. Redno tudi posodabljamo
razsvetljavo z varčnejšimi LED
svetlobnimi telesi, posodabljamo

centralne nadzorne sisteme in
nadomeščamo starejše ogrevalne
in hladilne naprave s sodobnejšimi.
Pomembno nam je tudi varovanje
pitne vode. V zadnjih šestih letih
smo zmanjšali izgubo vode na samo
6,7 % letnega povprečja.
Prizadevamo si za čisto okolje za
svoje obiskovalce in celotno družbo.
V letu 2018 smo v družbi BTC zbrali
5.587 ton različnih odpadkov, ki
smo jih na svojih ekoloških postajah
skrbno ločili na 31 frakcij. Od celotne
količine zbranih odpadkov smo
v letu 2018 že na izvoru ločili kar
68 % sekundarnih surovin in s tem
prispevali k spodbujanju krožnega
gospodarstva.
Uspehe beležimo tudi na področju
varnosti, saj redno posodabljamo
centralno voden video sistem
ter protivlomne in protipožarne
sisteme. Hkrati smo na več mestih
obnovili varnostno razsvetljavo in
posodobili protipožarne sisteme.
V letu 2018 smo na področju
prometa in spodbujanja trajnostne
mobilnosti uresničili več projektov

5

KLJUČNE ŠTEVILKE POD ČRTO OKOLJSKE IN DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI DRUŽBE BTC V LETU 2018:
• 1.677.655 kWh proizvedene zelene energije iz obnovljivih virov,
• 11.147.376 kWhz prihrankov energije iz projektov učinkovite rabe energije
glede na izhodiščno leto 2010,
• razbremenitev okolja za 5.781.922 kg ogljikovega dioksida glede na
izhodiščno leto 2010,
• doseganje le 6,7 % letnega povprečja izgub vode v zadnjih šestih letih,
• 68 % zbranih in ločenih sekundarnih surovin na samem izvoru,
• ureditev treh dvosmernih ulic za umiritev prometa in
večjo varnost obiskovalcev,
• zasaditev 13 novih dreves, 400 grmovnic in 1.900 medovitih rastlin,
• več kot 170 različnih dogodkov v podjetniškem središču ABC Hub.

in odmevnih dogodkov. Eden
izmed njih je bil Dan prihodnosti, na
katerem so lahko obiskovalci prvič
na slovenskih tleh preizkusili vožnjo
z avtonomnim električnim vozilom
Navya. Uredili smo tudi tri dvosmerne
ulice v BTC Cityju Ljubljana ter šest
polnilnih postaj za električna vozila
v BTC Cityjih Ljubljana, Novo mesto
in Murska Sobota. Z zasaditvijo
dreves in grmovnic pa smo dodatno
ozelenili ulice.
Družba BTC je v letu 2018 že tretje
leto zapored pridobila certifikat
Zlate bonitetne odličnosti AAA s
strani družbe Bisnode. S prejemom
certifikata potrjujemo svojo
zanesljivost v odnosu do poslovnih
partnerjev.
Okolju, ki nam daje moč in navdih za
razvoj, tudi vračamo. V zadnjih osmih
letih smo za družbeno odgovorne
projekte namenili kar 8,8 milijona
evrov. Pri tem smo vsako leto, tudi
v letu 2018, podprli več kot 300
organizacij, posameznikov, dogodkov
in drugih aktivnosti ter projektov z
različnih področij. Verjamemo, da več
kot delimo, več tudi imamo.
Znova smo z mislijo na mlade
organizirali program dodatnega
podjetniškega izobraževanja BTC
Campus. Ta vsako leto potrjuje
svojo uspešnost, od skupaj 270
udeležencev v šestih letih jih je
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namreč 75 % dobilo zaposlitev
v šestih mesecih od zaključka
programa.
Veseli smo tudi, da se ob deseti
obletnici SiTi Teatra BTC ta lahko
pohvali s kar 17 lastnimi gledališkimi
produkcijami in koprodukcijami,
med katerimi so številne uspešnice,
medtem ko je naš glasbeni program
v sezoni 2017/2018 postregel s
kar 24 koncerti. Poleg kulture
nam je blizu šport, saj ta povezuje
ljudi, krepi pošteno igro in utrjuje
prepričanje o enakih pravicah za
vse. Zato smo tudi v letu 2018
podpirali številne športnike in
športne organizacije, navijali za
našo izjemno žensko kolesarsko
ekipo BTC City Ljubljana in veselo

»V vseh državah
sveta se krepi
zavedanje, da so
ukrepi za ohranitev
sveta nujni, izvajati
pa jih moramo
začeti že danes.«

poganjali pedala po trasah 37.
Maratona Franja BTC City.
Pomagamo ne le športnikom,
ampak tudi podjetjem in
podjetnikom. V obdobju od leta
2015 do konca leta 2018 smo
v okviru ABC pospeševalnika
omogočili preboj več kot 130
zagonskim podjetjem.
Kot vsako leto smo tudi v letu 2018
spodbujali inovativnost zaposlenih.
Veseli nas, da so ti prijavili 57 idej
z vizijo in 11 projektov z vizijo.
Oboji spodbujajo in izboljšujejo
sodelovanje med zaposlenimi.
Visoka stopnja medsebojne
povezanosti uporabnikov in rast
prave podjetniške skupnosti v »coworking« prostorih nas je razveselila
tudi v ABC Hubu. Tam se je namreč
v letu 2018 zvrstilo več kot 170
dogodkov, izobraževanj, seminarjev,
delavnic in »hackathonov«.

02
O MISIJI: ZELENO

Trajnost je
ultimativno
merilo uspešnosti
Skrb za družbeno in naravno okolje se je danes, ob
zavedanju, da je za dolgoročno poslovno uspešnost
pomembna uglašenost s trajnostnim razvojem, usidrala
v delovanje številnih organizacij. V družbi BTC je to
zavedanje, poleg načela, da moramo biti sami del
zelene spremembe, ki jo želimo v svetu, že številna leta
v ospredju našega delovanja. Tako vsako leto snujemo
številne zelene projekte, ki preko skrbi za naravo
prispevajo k lepšemu vsakdanu in boljši prihodnosti
za okolje, nas in naše zanamce.

To je le nekaj načinov, s katerimi
v svojem delovanju sledimo
smernicam okoljske in družbene
odgovornosti. Več o njih lahko
preberete na naslednjih straneh. V
ospredju naših aktivnosti je vselej
misel na boljši svet in ohranjanje
našega planeta. Hkrati pa želimo, da
bi naše zelene zgodbe navdihnile
tudi vas. Verjamemo namreč, da
vsako zeleno dejanje šteje, skupaj pa
zmoremo spreminjati svet na bolje.
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SEDEM MISIJ ZA ŠTEVILNE
ZELENE CILJE
Leto 2018 je bilo zaznamovano z inovativnimi pristopi k okoljskim in
družbenim izzivom današnjega časa. Pri tem si vsi zaposleni v družbi BTC po
svojih močeh prizadevamo za uresničevanje skupnih trajnostnih ciljev.
Tudi v letu 2018 smo v sodelovanju s poslovnimi partnerji izvedli številne projekte
in aktivnosti trajnostnega razvoja, s katerimi smo prispevali k napredku na
okoljskem in družbenem področju. Trajnostni projekti, ki jih uresničujemo,
prinašajo izboljšave na področju odgovornega ravnanja z vodo in odpadki,
energetske učinkovitosti, varnosti in prometa, spodbujanja inovativnosti in
družbene odgovornosti. Projekte in dobre prakse radi delimo tudi s
širšo javnostjo, in sicer na spletnem mestu Misije: Zeleno, vsako

BTC City Ljubljana

Pri svojem poslovanju se v družbi
BTC vztrajno zavzemamo za
projekte, ki ne prinašajo dodane
vrednosti le nam, temveč tudi širši
družbeni skupnosti in prihodnjim
generacijam. To misel smo leta
2014 postavili v središče svojega
delovanja z uvedbo poslovnega
stebra Misija: Zeleno. Ta predstavlja
našo okoljevarstveno platformo,
v okviru katere se posvečamo
izvajanju družbeno odgovornih in
okoljsko zavednih projektov.
V zadnjih osemnajstih letih smo
za različne projekte uresničevanja
svoje trajnostne naravnanosti

namenili 53,9 milijona evrov. O
uspehu projektov pričajo številna
priznanja in nagrade, domače
in mednarodne, ki smo jih skozi
leta prejeli. V strategiji nadaljnje
poslovne poti pa sta tako skrb za
okolje kot trajnostni razvoj visoko
na seznamu prednostnih nalog.
Da bi bilo naše okolje čim boljše
za bivanje, si za uresničitev vizije
»zelenega mesta« pomagamo tudi
z novimi tehnologijami. Zato v svoje
delovanje vključujemo inovativne
tehnologije in prek strateških
partnerstev snujemo projekte, s
katerimi prispevamo k okoljskemu

in družbenemu napredku. Tako
ne ustvarjamo le novih poslovnih
priložnosti, temveč skrbimo tudi
za ozaveščanje širše javnosti o
zelenih vrednotah in dejanjih ter
o pomenu iskanja in uporabe
trajnih ter okolju prijaznih rešitev.
Zavedamo se, da so veliki okoljski
premiki plod skupnega delovanja,
pri čemer je pomemben prav vsak
zeleni korak. Preko Misije: Zeleno
v družbi BTC predstavljamo svoje
dobre poslovne prakse in dosežke.
S tem vplivamo tudi na svoje okolje
– na svoje zaposlene, obiskovalce in
širšo skupnost, katere neločljivi del
smo.

leto pa izdamo tudi Trajnostno poročilo, v katerem
opišemo svoje navdihujoče zelene odtise.

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

Vsako leto svoje trajnostne
aktivnosti tudi spremljamo in
ocenjujemo, saj želimo izvedeti,
kako uspešni smo bili pri
uresničevanju svojih prizadevanj.
V ta namen smo pred več kot
desetletjem zasnovali poslovni
model, imenovan ekoindeks. Z njim
ocenjujemo posamezne trajnostne
aktivnosti in projekte ter njihov
celostni vpliv na okolje in širšo
družbeno skupnost.

DODANA VREDNOST

DRUŽBENA
ODGOVORNOST

VZAMEMO
IZ OKOLJA

VARNOST,
PROMET,
RECIKLIRANJE
ODPADKOV

ENERGIJA,
VODA

HUMANIZACIJA
OKOLJA,
SPONZORSTVO,
DONATORSTVO

VRAČANJE
OKOLJU
STORITVE

STRATEŠKI
NADZOR
Nagrada za digitalno preobrazbo leta 2018
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Poslovni model ekoindeks
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NAGRADE IN PRIZNANJA ODSEVAJO USPEHE TRAJNOSTNIH PRIZADEVANJ DRUŽBE BTC
Številne nagrade in priznanja, ki jih je družba BTC prejela v zadnjih letih, potrjujejo uspešnost naših trajnostnih
prizadevanj in uvajanja prebojnih razvojnih praks. V osmih letih smo dosegli naslednje uspehe:

DRUŽBI BTC ŽE TRETJE LETO CERTIFIKAT ZLATE BONITETNE ODLIČNOSTI AAA
Družba BTC je v letu 2018 že tretje
leto zapored pridobila certifikat Zlate
bonitetne odličnosti AAA.

2016
 nagrada Prizma za celovit komunikacijski program za

2010
 nagrada za okolju prijazno podjetje;
2011
 nagrada Horus za družbeno najbolj odgovorno
podjetje;  nagrada JAPTI za najbolj inovativen
poslovni model ekoindeks;  nominacija za Evropsko
poslovno nagrado za poslovni model ekoindeks;

2013
 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;

2014
 nagrada GZS-ja za izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke za leto 2013;  nagrada SPORTO;
 zlato priznanje za projekt »S kolesarskih stez na
maraton« (23. SOF);

2015
 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;
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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
AquafilSLO na 18. Dnevih energetikov (družba BTC v
sodelovanju s skupino Aquafil);  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 uprave 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
(podelila neodvisna agencija za izbor in promocijo
menedžerjev na 34. podelitvi priznanj najboljšim
evropskim menedžerjem);  certifikat Zlate bonitetne
odličnosti družbe Bisnode;

2017
 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);
certifikat 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, podeljena družbi BTC, soustanoviteljici
in podpornici pospeševalnika od samega začetka;

2018
 nagrada Digitalna preobrazba leta za uspešno
uveljavljanje številnih digitalnih rešitev v podjetju;

 nagrada za najboljšega partnerja ABC
pospeševalnika, podeljena družbi BTC, soustanoviteljici
in podpornici pospeševalnika od samega začetka.

Certifikat podeljuje družba Bisnode, ki
ocenjevanje izvaja v 19 evropskih državah.
S prejemom certifikata smo se uvrstili
med 5,69 % podjetij v Sloveniji, ki so
prejemniki tega priznanja. To raven sicer
skupno dosega zgolj 9.773 podjetij od
približno 171.786 registriranih, v panogi
pretovarjanja, kjer deluje tudi družba BTC,
pa od 193 registriranih aktivnih podjetij
standarde Zlate bonitetne odličnosti AAA
dosega le šest podjetij.
S prejemom tega certifikata se družba BTC
uvršča v sam vrh odličnosti slovenskega
gospodarstva in potrjuje svojo zanesljivost
v odnosu do poslovnih partnerjev.

IZKAZ TRAJNOSTNEGA IN KAKOVOSTNEGA DELOVANJA
DRUŽBE BTC SO PRIDOBLJENI CERTIFIKATI

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

V zadnjih 18 letih smo
v projekte trajnostnega
razvoja vložili 53,9
milijona evrov.

• CERTIFIKAT ISO 9001:2015 za sistem vodenja kakovosti, ki je izkaz
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.

Vsako leto poskrbimo za
certifikacijsko presojo sistemov
vodenja, ki jo izvedejo pooblaščeni
presojevalci Slovenskega instituta
za kakovost in meroslovje (SIQ).
Pri presoji preverjajo skladnost
poslovanja in delovanja družbe
z zahtevami standardov.
Presoja v letu 2018 kaže, da
so bili vsi standardi uspešno
integrirani v poslovanje družbe
BTC. Tako so omogočali uspešno
upravljanje poslovnih procesov,
večjo učinkovitost dela in večje
zadovoljstvo poslovnih partnerjev.
Obenem so zagotavljali boljšo in
bolj sistematično skrb za okolje
in družbo ter večjo učinkovitost
pri upravljanju z energijo in
premoženjem družbe BTC.
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Trajnostne projekte lahko podjetja
vrednotijo na različne načine,
pogosto pa ocenjujejo tako
kvalitativne kot kvantitativne
kazalnike. V družbi BTC smo z
mislimi na oba tipa kazalnikov in z
namenom učinkovitega merjenja
razvili poslovni model ekoindeks,
ki je v letu 2018 obeležil deset let
od vzpostavitve. Gre za nam lastno
in celovito orodje, s katerim vsako
leto izmerimo uspešnost svojih
okoljskih in družbeno odgovornih
praks. Tako lahko spremljamo
učinkovitost izvedenih aktivnosti
in ukrepov skozi daljše časovno
obdobje. Ekoindeks si je leta 2011
prislužil tudi priznanje za najbolj
inovativen poslovni model, saj lahko
z njim celovito vrednotimo vplive
delovanja podjetja tako na okolje
kot na družbo, v kateri deluje.

MISIJA: EKOINDEKS

Ponosni smo, da vrednost
ekoindeksa družbe BTC iz leta
v leto narašča in kaže na vedno
uspešnejše izvajanje trajnostnih
projektov. V letu 2018 je tako
ekoindeks dosegel šest točk več kot
leto prej in je znašal 497 točk.

Kako deluje ekoindeks?
V sistemu ekoindeks vsaka
aktivnost, ki zmanjšuje negativen
vpliv na okolje in družbo ali
blagodejno vpliva nanju, 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 pobud, vključno
s sponzorstvi in donacijami
športnim in kulturnim aktivnostim,
izobraževanju in znanosti ter
s prizadevanjem na področju
humanizacije okolja in
• podporo ter 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. Tako na primer večji in
zahtevnejši projekti, ki zahtevajo več
finančnega in časovnega vložka ter
prinašajo velike trajnostne koristi
okolju in širši družbeni skupnosti,
obenem pa pozitivno vplivajo tudi
na družbo BTC, dobijo večje število
točk. Ekipa ekoindeksa, sestavljena
iz predstavnikov s posameznih
področij oziroma misij, letno
pregleda in oceni vse trajnostne
projekte.

Porabi manj,
deli bolje
Razvoj tehnologije in znanosti nam omogoča, da z
vesoljskimi plovili človeštvo danes sega že daleč med
zvezde. Vendar se vedno vračamo nazaj na Zemljo, na
edini planet, ki ga imamo. Rezervnih namreč (še) nismo
našli. Tudi zato si v družbi BTC iz leta v leto prizadevamo
za trajnostno delovanje, ki bo dolgoročno prispevalo
h kakovosti življenja na našem planetu. Naslovna misel
francoskega pisatelja Hervéja Kempfa, ki nas vodi, je
preprosta – porabiti manj in izmenjavati, deliti več. Pri
tem je nujno, da spremljamo in ocenjujemo uspešnost ter
učinkovitost svojih prizadevanj. Zato smo zasnovali lastno
orodje vrednotenja in ga poimenovali ekoindeks.
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Z vizijo odprte družbe do
trajnostnega razvoja

Pozitivni trend naraščanja ekoindeksa nam daje
zagon za nove trajnostne projekte
Število projektov

Točke

Misija: Družbeno odgovorni

60

226

Misija: Inovativnost

14

93

Misija: Energetska učinkovitost

21

88

Misija: Varnost za vse

10

42

Misija: Zeleni promet

5

25

Misija: Varčno z vodo

5

17

Misija: Odpadki za surovine

2

6

117

497

Kategorija

Skupaj

Ekoindeks potrjuje, da smo v družbi BTC
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 uresničitve vizije
odprte družbe do leta 2020. Tudi v letu
2018 smo to vizijo v sodelovanju s svojimi
partnerji spreminjali v konkretne rešitve.
Odločeni smo ravnati tako, da s svojim
delom ne ogrožamo naravnega in
družbenega okolja. Z vsakodnevnimi
aktivnostmi v okolju, v katerem se
razvijamo, mu poskušamo nekaj od
tega, kar od njega dobimo, tudi vrniti.
V te napore vlagamo svoje znanje, čas
in finančne vire. Prav zato smo uvedli
številne infrastrukturne in urbanistične
izboljšave, vzpostavili tehnologijo za
pametno parkiranje, nadgradili sistem
za ravnanje z odpadki … Ponosno tudi
podpiramo več kot 300 posameznikov,
organizacij in projektov letno.

TABELA : Vrednosti ekoindeksa po misijah v letu 2018

V letu 2018 smo uspešno nadaljevali pozitivni trend
naraščanja ekoindeksa. Izvedli smo 117 projektov in
aktivnosti, ki so po ekoindeksu skupaj dosegli 497
točk. To je šest točk več kot leto poprej in kar 200
točk več kot pred desetimi leti.

Ob komuniciranju z javnostmi
zasledujemo načela proaktivnega,
poštenega, pravočasnega in
transparentnega podajanja točnih
informacij, kar vsako leto dokazujemo
s pripravo trajnostnega poročila in
objavljanjem na spletnem mestu
www.misijazeleno.si.

Ekoindeks družbe BTC
je v letu 2018 dosegel
rekordnih 497 točk.
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GRAF: Rast vrednosti ekoindeksa po letih

14

15

04
MISIJA: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Obnovljivi viri:
rešitev za
sedanjost,
ki ne ogroža
prihodnosti
Napredek družbe prinaša večanje potreb po energiji,
trajnostno naravnan razvoj pa poleg učinkovite rabe hkrati
spodbuja uporabo obnovljivih virov energije. Slovenija si je
v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije zadala, da
bomo do leta 2020 v končni bruto rabi energije dosegli
najmanj 25-% delež obnovljivih virov energije. Pri tem
se pričakuje predvsem njihova večja raba na področju
ogrevanja in hlajenja, električne energije ter prometa.
Smo na pravi poti, saj je delež OVE v skupni rabi bruto
končne energije v letu 2018 znašal 22,1 %. Za dosego cilja
je pomemben prispevek vseh. V družbi BTC zato zeleni
energiji posvečamo posebno pozornost, saj je ta poleg
uresničevanja zaveze varovanja okolja z ustvarjanjem
prihrankov tudi naša konkurenčna prednost.

Priložnosti za ustvarjanje
energetskih prihrankov in
razbremenitev okolja v družbi
BTC postavljamo v ospredje. Tako
z energijo gospodarimo v skladu
z energetskim standardom ISO
50001, ki smo ga pridobili leta
2012. Na področju energetske
učinkovitosti se povezujemo
in sodelujemo z različnimi
deležniki, s katerimi spremljamo
najnovejše tehnološke trende in
inovativne tehnologije s področja
obnovljivih virov energije ter
iščemo načine za učinkovito in
odgovorno ravnanje z energenti.
Povezujemo se tudi z različnimi
partnerji v okviru državnih in
mednarodnih razpisov. Prek
lastnih komunikacijskih kanalov
ozaveščamo poslovne partnerje,
obiskovalce in zaposlene
z vsakdanjimi napotki, ki
pripomorejo k racionalnejši rabi
energentov. V zadnjih osmih
letih smo v projekte energetske
učinkovitosti vložili 6.848.843
evrov.
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GRAF: Vrednost investicij v energetsko učinkovitost družbe BTC v obdobju med 2011
in 2018 (v EUR)

Ključni strateški usmeritvi družbe
BTC na področju odgovornega
ravnanja z energijo sta:
• aktivno upravljanje vseh
energentov in s tem zmanjševanje
porabe v družbi BTC ter povečanje

energetskih prihrankov pri lastnih
nepremičninah in nepremičninah
poslovnih partnerjev;
• izvajanje aktivnosti za
odgovornejšo rabo energije in
iskanje novih energetskih virov.

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
Poraba električne
energije (kWh)

2010

2011

Poraba toplote za
ogrevanje (kWh)

2012

2013

2014

2015

Emisije CO2 (kg)

2016

2017

2018

GRAF: Poraba električne in toplotne energije družbe BTC v kWh ter emisije CO2 (v kg) po letih
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Poraba električne energije se je
skozi leta nekoliko znižala, kar
pomeni, da smo uspešno izvedli
ukrepe za učinkovito rabo energije
kljub investicijam v nove poslovne
površine (Kristalna palača, hladilnice
v Logističnem centru BTC). Na
vseh lokacijah redno posodabljamo
razsvetljavo z varčnejšo LED
razsvetljavo, posodabljamo
centralne nadzorne sisteme, prav
tako pa nadomeščamo starejše
ogrevalne in hladilne naprave s
sodobnejšimi. Vseskozi vlagamo tudi
v racionalizacijo hlajenja, toplotno
izolacijo pročelij objektov, toplotno
izolacijo in hidroizolacijo streh ter
izpopolnjevanje tehnologij.
V letu 2018 smo na področju
energetske učinkovitosti uresničili več
projektov. V nadaljevanju navajamo
ključne aktivnosti ter posodobitve
infrastrukture in opreme, ki so
pomembno prispevale k energetski
učinkovitosti družbe BTC:
• nadaljevanje strateškega projekta
NEDO (pametna omrežja),
• izvedba energetskega pregleda
območja BTC Cityja Ljubljana,
• menjava avtomatike na toplotni
postaji Dvorane A,
• menjava razsvetljave v garderobah
Športnega centra Millenium,
• menjava klimatske naprave na
severnem delu Tržnice BTC City,
• menjava hladilnih agregatov v BTC
Cityjih Ljubljana in Murska Sobota,
• sodelovanje na razpisu H2020 –
integrirani lokalni energetski sistemi
– za projekt GLUES,
• nova avtomatika na klimatih in
hladilnem agregatu Športnega
centra Millenium,
• menjava razsvetljave na
nadstrešnicah Dvorane 1.
Z vlaganji v posodobitev opreme
do energetskih prihrankov
V letu 2018 smo dokončali
energetski pregled območja BTC
City Ljubljana, njegovi rezultati pa so
podlaga za odločanje o investicijah
v URE in OVE v naslednjih letih.
Zamenjali smo avtomatiko na
toplotni postaji Dvorane A, s tem
pa smo zagotovili spletni nadzor
nad delovanjem in lažje prilagajanje
urnikov dejanskim potrebam po
ogrevanju in hlajenju. Avtomatika
je bila zamenjana tudi na klimatih
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in hladilnem agregatu v Športnem
centru Millenium, kar pomeni
racionalnejše urnike delovanja.
Nadaljeval se je štiriletni projekt
pametnih omrežij NEDO, v katerem
so osnovni partnerji mestna
skupnost Idrija, BTC City Ljubljana,
japonska razvojna agencija NEDO
ter njen pooblaščeni izvajalec
Hitachi in družba ELES, ki projekt
vodi in koordinira. Aktivnosti v
okviru projekta pa se bodo izvajale
na infrastrukturi vseh lastnikov
elektroenergetskega omrežja v
Sloveniji. Koristi projekta za BTC
so: povečanje zanesljivosti oskrbe
z električno energijo, znižanje
rabe električne energije ter
prihodek z naslova sodelovanja
pri zagotavljanju dela sistemskih
storitev družbe ELES in trženja
uporabljenih rešitev.
Poganja nas tudi sončna energija
Električno energijo iz obnovljivih
virov uspešno proizvajamo s
tremi sončnimi elektrarnami, ki
so postavljene v poslovni enoti
BTC Logistični center, na južnem
delu pročelja Kristalne palače in v
BTC Cityju Murska Sobota. Poleg
sončne elektrarne v Prekmurju
obratuje še plinska soproizvodnja
oziroma kogeneracijska naprava,
ki na trajnostno vzdržen način
proizvaja toplotno in električno
energijo. Dizel agregat moči 1 MW,
namenjen za rezervno napajanje
Kristalne palače, je vključen v
Petrolovo virtualno elektrarno, ki
zagotavlja del terciarne rezerve za
ELES. V letu 2018 je tako družba
BTC s tremi sončnimi elektrarnami
in soproizvodnjo toplotne energije
proizvedla 1.677.655 kWh zelene
energije. Poleg tega smo s projekti s
področja učinkovite rabe energije v
primerjavi z izhodiščnim letom 2010
prihranili 11.147.376 kWh energije.
Kar tri četrtine energetskih
prihrankov (75 %) od leta 2016
prispeva nov sistem ogrevanja
z odpadno toploto družbe
AquafilSLO. Sistem je bil konec
leta 2015 uveden v Vodnem
mestu Atlantis, od konca leta 2016
pa ogreva tudi Športni center
Millenium. Sistem tudi v prihodnje
obeta prihranke energije in
nadaljevanje zmanjševanja emisij
ogljikovega dioksida.

kWh/leto

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prihranek
(projekti URE)

67.080

830.400

1.198.310

1.635.660

2.296.876

9.044.876

9.844.876

11.147.376

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE
ENERGIJE IZ OVE

1.017.356

1.226.460

1.535.263

1.618.862

1.785.812

1.760.760

1.851.177

1.677.655

Znižanje emisij
CO₂(kg)

759.105

1.439.802

1.913.501

2.278.165

2.857.882

4.868.345

5.449.637

5.781.922

TABELA: Prihranki iz projektov URE (v kWh), proizvodnja zelene energije iz OVE (v kWh) in znižanje emisij CO2 (v kg)
• URE — učinkovita raba energije • OVE — obnovljivi viri energije

V letu 2018 smo s tremi
sončnimi elektrarnami in
soproizvodnjo toplotne
energije proizvedli 1.677.655
kWh zelene energije.
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GRAF: Prihranki iz projektov URE (v kWh), proizvodnja zelene energije iz OVE (v kWh) in znižanje emisij CO2 (v kg)

19

05

V letu 2018 smo na področju
odgovornega ravnanja z vodo
izvedli naslednje projekte:
• prenovo meteorne kanalizacije na
parkirišču Dvorane D v BTC Cityju
Ljubljana,
• nadgradnjo sistema za črpališče
odpadnih voda v Dvorani 3 v BTC
Cityju Ljubljana,
• nadgradnjo elektro-krmilne omare
za regeneracijo odpadne vode v
Vodnem mestu Atlantis,
• ureditev hidroforne postaje v
Vodnem mestu Atlantis,
• prenovo krmiljenja fontane v
Kristalni palači.

V zadnjih šestih letih smo
v povprečju zabeležili le
6,7-odstotno izgubo vode.

MISIJA: VARČNO Z VODO

Voda je gonilna
sila vse narave
Že Leonardo da Vinci je v naslovni misli izpostavil
pomen vode za obstoj in napredek tako narave kot
človeka. A voda je v današnjem času, ko zaradi njene
pretirane izrabe po svetu grozi veliko pomanjkanje, še
pomembnejša dobrina. V zadnjih 100 letih se je namreč
poraba pitne vode povečala za šestkrat, v prihodnosti pa
naj bi primanjkljaj vode čutili kar dve tretjini svetovnega
gospodarstva. Poleg manjših zalog se slabša tudi njena
kakovost. Tako si voda, »poganjalka« naših življenj, zasluži
spoštljivo in preudarno rabo, za kar si prizadevamo tudi v
družbi BTC.

Poleg pretirane rabe na vodne
razmere slabo vplivajo tudi
podnebne spremembe, skupaj z
okoljskimi nesrečami ter človekovimi
posegi v naravo, kot so degradacija
vegetacije, prsti, rek, jezer in morij.
To med drugim onesnažuje vode ter
povečuje učinke poplav in suš. Tako
številne mednarodne organizacije
in tudi znane osebnosti opozarjajo
na velik pomen čiste pitne vode za
človeštvo.
A samo opozarjanje ni dovolj. V
Sloveniji smo leta 2016 naredili
korak v pravo smer in v svojo ustavo
zapisali, da ima vsakdo pravico do
pitne vode. Sedaj moramo narediti
vse, da zapisano ne ostane samo
prazna črka na papirju. Čeprav
velja Slovenija za z vodo bogato
državo, bomo morali s trajnostno
naravnanim odnosom do okolja šele
poskrbeti, da bo takšna tudi ostala.
Odgovorno gospodarimo z vodo
V družbi BTC smo preudarno
ravnanje z vodo uvedli v svoj
vsakdan v vseh poslovnih enotah.
Preko ozaveščanja zaposlenih,
poslovnih partnerjev in obiskovalcev
BTC Cityjev si neprestano
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prizadevamo, da bi vsi pravočasno
prepoznali pomen vode ter z
njo vsak dan ravnali spoštljivo in
odgovorno.
Porabo vode poskušamo zmanjšati
z različnimi ukrepi. Z informacijskim
sistemom redno spremljamo
porabo in pravočasno ugotavljamo
morebitne izgube vode. Uvajamo
nove tehnologije in vlagamo v
obnovo infrastrukture, hidrantnih
in kanalizacijskih omrežij. V
zadnjih 15 letih smo tako zamenjali
1.750 metrov vodovodnih cevi.
S posodobitvami vodovodnega
omrežja in hitrim odzivanjem
smo izgube vode od leta 2000
postopoma zmanjševali in v zadnjih
šestih letih v povprečju zabeležili
le 6,7-odstotno izgubo.
Rezultati trajnostnih projektov na
področju odgovornega ravnanja
z vodo dokazujejo, da imamo
dobro vzdrževano vodovodno
omrežje. Veseli nas, da rezultati
potrjujejo tudi postopno naraščanje
našega zavedanja in zavedanja
naših deležnikov o življenjskem
pomenu vode.
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Recikliranje nam pomaga
zmanjšati potrebo po uporabi
naravnih materialov, ki jih
vse bolj primanjkuje. Hkrati
pridobivanje recikliranih materialov
zahteva veliko manj energije
kot pridobivanje materialov iz
narave, zato nam znova omogoča
ohranitev naravnih virov. Z reciklažo
poleg tega zmanjšamo emisije
toplogrednih plinov in delež
odpadkov, ki končajo na smetišču.
Pomembno pa je, da recikliranje
omogoča ponovno uporabo
kakovostnih surovin in nastajanje
novih izdelkov.

MISIJA: ODPADKI ZA SUROVINE

Recikliraj
sedanjost, ohrani
prihodnost

Zelena pot je krožna
Rešitev, ki se ponuja na področju
smotrnega ravnanja z odpadki,
je krožno gospodarstvo. Gre za
upoštevanje koncepta, ki poleg
premišljene uporabe virov spodbuja
tudi zniževanje nastajanja odpadkov
proti ničelni stopnji. Krožno
gospodarstvo ni samo nov okvir za
trajnostni razvoj, pač pa je koncept
radikalno drugačnega poslovanja.
»Krožno razmišljanje« je potrebno
že v trenutku, ko proizvod še sploh
ni nastal. Uči nas, da se poraba
energije in surovin lahko zmanjša
tudi z oblikovanjem trajnejših
proizvodov, vzdrževanjem, popravili
in z zmanjšanjem energetskih in
surovinskih izgub pri proizvodnji,
transportu in prodaji. Končni cilj

krožnega gospodarstva je, da
odpadki ene postanejo vhodna
surovina druge industrije.
V prizadevanjih za trajnostno rast
se tako v družbi BTC usmerjamo
v krožno gospodarstvo. Naše
delovanje usmerjajo smernice za
sistem ravnanja z okoljem, ki so
zapisane v standardu certifikata
ISO 14001. Za trajnostni razvoj
si prizadevamo preko izvajanja
številnih okoljskih programov,
recikliranja odpadkov in njihove
ponovne uporabe. Tako ustvarjamo

točko višji delež ločenih odpadkov
v letu 2019 kot leto poprej, ko je ta
znašal 68 %.
Spodbujamo k ločevanju
V družbi BTC k ločevanju odpadkov
spodbujamo tako zaposlene kot
poslovne partnerje in obiskovalce.
Vzpostavljen imamo učinkovit
sistem načrtnega in sprotnega
zbiranja odpadkov ter njihovega
ločevanja na izvoru. V poslovnih
prostorih so zaposlenim na voljo
triprekatni koši za ločevanje

Od celotne količine zbranih odpadkov
smo v letu 2018 že na izvoru ločili
68 % sekundarnih surovin.

prihranke pri porabi energije
in surovin. Hkrati pa dosledno
uresničujemo pomembna
cilja: povečati delež ločenih
sekundarnih surovin v odpadkih,
ki jih posredujemo v reciklažo,
in zmanjšati delež mešanih
komunalnih odpadkov.
Naš cilj je ohraniti letno povprečje
65 % ločenih odpadkov na izvoru,
kot smo ga imeli v zadnjih šestih
letih, oziroma ustvariti za 1 odstotno

odpadkov, za najemnike prostorov
so na voljo 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 lastne ekološke
postaje. V njih se po frakcijah
zberejo in ločijo končni odpadki,
preden jih prevzamejo specializirani

Napredek družbe ob pomanjkanju zavedanja o pomembnosti
trajnostnega ravnanja prinaša vedno več odpadkov.
Naraščanje števila prebivalcev, snovanje novih proizvodov,
ki niso biorazgradljivi in jih ni moč reciklirati, ter hitra
prehrana, ki je posledica spremenjenih življenjskih navad, so
le nekateri primeri in dejavniki nastajanja odpadkov. Samo
v Sloveniji smo leta 2017 ustvarili 6,2 milijona ton odpadkov,
njihova količina pa se je glede na prejšnja leta povečala. Pri
tem je spodbuden podatek, da se je delež ločeno zbranih
komunalnih odpadkov glede na leto poprej zvišal z 68 %
na 70 %. Ob manjši porabi in nastajanju odpadkov sta prav
njihovo ločevanje in nadaljnja uporaba kot surovine zelena
pot za boljšo prihodnost.

Sortirna mesta za ločevanje odpadkov
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V letu 2018 smo na področju zbiranja, ločevanja in odvažanja
odpadkov izvedli naslednje projekte:
• nabavo nove mobilne batne stiskalnice odpadkov v PE
Logistični center,
• postavitev dodatnih zunanjih ločevalnih košev za obiskovalce,
• ozaveščevalne nalepke za ločevanje odpadkov.

Z ukrepi do merljivih rezultatov
V letu 2019 je predviden projekt
prestavitve ekološke postaje BTC
City Ljubljana, postavitev košev
za pasje iztrebke v okviru projekta
BTC – živalim prijazno mesto ter
ukinitev plastičnih vrečk na Tržnici
BTC City. Prav tako nameravamo

Naša prizadevanja, glede na rezultate modernizacije sistema ravnanja z odpadki
in ozaveščanja javnosti o odgovornem ravnanju na tem področju, prinašajo
pomembne in merljive rezultate. Od leta 2000, ko smo začeli s sistematičnim
ravnanjem z odpadki, do konca leta 2018 nam je uspelo delež ločenih odpadkov
na samem izvoru povečati z 20 % na kar 68 %.

Triprekatni koši za ločeno zbiranje odpadkov

partnerji in komunalno podjetje.
Na ekoloških postajah imamo na
voljo tudi stiskalnice odpadkov za
optimiziranje števila prevozov. Za
zbiranje odpadkov na območju in
prevoz do ekološke postaje skrbi
poslovni partner, s katerim imamo
za ta namen v uporabi vozilo za
prevoz odpadkov, ki deluje na
električno energijo.

v sklopu preureditve območja
poskrbeti za ureditev odlagalnih
prostorov za odpadke ob
novourejenih pešpoteh. V pripravi
je tudi zamenjava sedanjih košev
za smeti na pešpoteh z novimi,
ličnimi triprekatnimi koši za ločeno
zbiranje odpadkov.

V letu 2018 smo v družbi BTC zbrali
5.587 ton različnih odpadkov, ki
smo jih na svojih ekoloških postajah
skrbno ločili na 31 frakcij, od tega
20 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 2018
že na izvoru ločili 68 % sekundarnih
surovin. Za preostalih 32 % mešanih
komunalnih odpadkov je zadolženo
komunalno podjetje, ki v sortirnici
na centralni ekološki postaji pridobi
še nadaljnjih 40 % surovin.

5%
6%

GRAF 1: Delež ločenih odpadkov po letih (v %)

36 %

7%

80%
70%

32 %

60%

9%

ostali odpadki

50%

23 %
10 %

68 %

40%

sekundarne
surovine

30%
20%

36 % gradbeni odpadki; 23 % papirna in kartonska embalaža
10 % biorazgradljivi odpadki; 9 % lesena embalaža
7 % mešana embalaža; 6 % plastična embalaža
5 % steklena embalaža; 4 % kovine in kovinska embalaža

10%
0%

2013
24

4%

2014

2015

2016

2017

2018

GRAF 2:

GRAF 3:

Delež zbranih odpadkov (v %) v letu 2018

Glavne vrste sekundarnih surovin v letu 2018 (delež v %)
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Globalno in v Sloveniji je promet
eden od najpomembnejših virov
škodljivih emisij in posledično
dejavnik onesnaževanja okolja. Kljub
temu se število vozil ne zmanjšuje.
Samo v letu 2018 je bilo v Sloveniji
registriranih 1.569.000 cestnih vozil,
kar je 3 % več kot v letu 2017.
Promet ima velik vpliv na kakovost
zraka, saj z emisijami prispeva k
onesnaževanju ozračja, izpusti
toplogrednih plinov pa vplivajo
na podnebne spremembe.
Prometni sektor ima še druge
negativne učinke, kot so naraščanje
hrupa, izguba biotske pestrosti,
onesnaževanje voda, prsti … Tako
so vedno bolj glasne zahteve
po trajnostni mobilnosti, ki bi
omogočala nemoten nadaljnji razvoj
ter bila hkrati prijazna do okolja.

MISIJA: ZELENI PROMET

Obvezna smer:
trajnostna
mobilnost

Pospešek električnih vozil
Ena od rešitev za prihodnost se
kaže v uporabi hibridnih vozil in
vozil na električni pogon. Slednje
v Sloveniji podpira tudi vlada, ki
je leta 2017 potrdila strategijo o
alternativnih gorivih v prometnem
sektorju. Strategija namreč med
drugim predvideva, da po letu 2030
pri nas ne bo več dovoljena prva

registracija avtomobilov z notranjim
izgorevanjem na bencinska ali
dizelska goriva. Da smo na pravi
poti kažejo podatki Statističnega
urada. V Sloveniji se je namreč leta
2018 število osebnih avtomobilov na
hibridni pogon glede na leto 2017
povečalo za 52 % in je preseglo
število 4.600, število električnih
osebnih avtomobilov pa je z 68-%
povečanjem preseglo število 1.300.
Električni avtomobili po najnovejših
študijah postajajo tudi konkurenčna
alternativa bencinskim ali
dizelskim vozilom. Kot kaže študija
Bloomberg New Energy Finance,
bodo nižje cene baterij že do leta
2025 spodbudile nižjo nabavno
ceno električnih avtomobilov v ZDA
in Evropi v primerjavi z avtomobili
na notranje izgorevanje.
V koraku z razvojem inovativnih
rešitev
Pomen trajnostnih oblik mobilnosti
za prihodnost prepoznavamo
tudi v družbi BTC, kjer izvajamo
številne aktivnosti v podporo
hitrejšemu razvoju tega področja.
Pod okriljem Misije: Zeleni promet
zagotavljamo parkirna mesta tako

za avtomobile kot kolesarje, v
sodelovanju s partnerji postavljamo
polnilne postaje za električna
vozila ter urejamo in posodabljamo
prometno infrastrukturo. Pozornost
posvečamo tudi vpeljevanju
inovativnih načinov mobilnosti.
V letu 2018 smo na področju
prometa uresničili več projektov.
Tisti, ki so najbolj prispevali k večji
varnosti obiskovalcev in pretočnosti
prometa, so:
• dogodek Dan prihodnosti in
testiranje vožnje z avtonomnim
električnim vozilom Navya,
• ureditev parkirišča in stopnišča
pred Dvorano 3 v BTC Cityju
Ljubljana,
• ureditev treh dvosmernih ulic v
BTC Cityju Ljubljana,
• ureditev šestih polnilnih postaj
za električna vozila v BTC Cityjih
Ljubljana, Novo mesto in Murska
Sobota,
• ureditev stikalne omare za priklop
električnih polnilnic za najemnike
v poslovni stolpnici BTC City
Ljubljana,
• ureditev kolesarnice na severnem
delu poslovne stolpnice BTC City
Ljubljana.

Razvoj prometa je spodbudil gospodarski napredek,
omogočil večjo svobodo gibanja in povezanost med
ljudmi in kraji. Toda razmah prometnega sektorja
v ustaljenih okvirih povzroča vedno večje okoljske
težave. Prihodnost narekuje obvezno smer, ki pelje proti
intenzivnemu uvajanju inovativnih rešitev na področju
mobilnosti. V družbi BTC skrbimo za zmanjševanje vplivov
prometa na okolje, njegovo večjo pretočnost in s tem za
varnost vseh udeležencev v prometu.
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Dobrodošli pešci, kolesarji in
vozniki
Pogled na BTC City Ljubljana skozi
prometne številke kaže: letni obisk
21 milijonov obiskovalcev, 15 krožišč,
ena garažna hiša, 490 parkirnih
mest za kolesa, 8.500 brezplačnih
parkirnih mest za avtomobile, med
katerimi so tudi posebna parkirna
mesta za invalide in obiskovalce
z otroki, in štiri postajališča za
uporabnike električnih vozil.
Te številke zahtevajo ustrezne
infrastrukturne rešitve, ki jih
izvajamo v okviru projektov
za upravljanje prometa. Tako
s številnimi investicijami v
infrastrukturo, urejanjem pešpoti,
dodatnih pločnikov in kolesarskih
stez svoje mesto ohranjamo
dostopno vsem gostom in
zaposlenim. In to ne glede na to,
ali nas obiščejo peš, s kolesom
– lastnim ali preko souporabe
koles sistema BicikeLJ – ali z
avtomobilom – prav tako lastnim
ali v okviru sistema za souporabo
električnih vozil Avant2Go.
Obiskovalci nas lahko dosežejo tudi
z javnimi avtobusi, za premagovanje
krajših razdalj na samem območju
BTC Cityja Ljubljana pa sta na voljo
dve liniji mestnega avtobusa in
brezplačni City Bus.

tehnologij, ki se bodo prilagajale
potrebam ljudi. Raznolika
infrastruktura in strokovna
znanja iz različnih industrij so
osnova za nastanek učečega se
okolja za razvoj samovozečih
vozil, ki je 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.

Hitra polnilnica za polnjenje električnih vozil pred Kristalno palačo v BTC Cityju Ljubljana

prometnih konicah in v času
posebnih prireditev. Gre za ukrepe,
s katerimi obiskovalcem BTC Cityja
Ljubljana zagotavljamo prijaznejšo
nakupovalno izkušnjo, pretočnejši
promet ter zmanjševanje emisij
izpušnih plinov v ozračje. Sistem pa
pripomore tudi k večji varnosti za
vse udeležence v prometu.
V mislih imamo tudi rešitve za

Na dogodku Dan prihodnosti je po BTC
Cityju Ljubljana prvič v Sloveniji zapeljalo
avtonomno električno vozilo Navya.

Skrbimo za pretočnost in
dostopnost
Ker se zavedamo, da je parkiranje
lahko izziv, o prostih parkirnih
mestih obiskovalce obveščamo s
pomočjo tabel. Na parkirišču P4
v BTC Cityju Ljubljana južno od
Kristalne palače imamo vzpostavljen
sistem pametnega parkiranja. Ta
preko talnih senzorjev, ki omogočajo
pregled prostih parkirnih mest v
realnem času, zagotavlja hitrejše
in učinkovitejše parkiranje. Prav
tako skrbimo za urejeno vodenje
in usmerjanje prometa ob dnevnih
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zaposlene, saj je v garažni hiši BTC
City ob Vodnem mestu Atlantis
urejenih 400 parkirnih mest, ki so
za udobnejši vsakodnevni dostop
namenjena prav zaposlenim in
poslovnim partnerjem. Zapornica in
pristopna kontrola pa omogočata,
da je določeno parkirno mesto za
zaposlenega vedno na voljo.
Družba BTC ima za lastne prevoze
na voljo štiri električna vozila, od
katerih sta dve vozili namenjeni
za prevoze kurirske službe. V
sodelovanju z družbo Petrol smo

na šestih različnih lokacijah v BTC
Cityjih postavili kar 12 polnilnih mest
za električna vozila. Polnilnice se
nahajajo 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 ta parkirna mesta
ustrezno obarvali ter jih s tem
ločili od običajnih parkirišč. Za
uporabnike so tako hitreje opazna.
V BTC Cityju Murska Sobota pa je
v okviru vzpostavljenega sistema
za souporabo električnih vozil
Avant2Go na voljo še dodatno
postajališče za električna vozila.
V sodelovanju z Mestno občino
Novo mesto je družba BTC v BTC
Cityju Novo mesto postavila postajo
za avtomatizirano izposojo javnih
koles v Mestni občini Novo mesto.
Upravljamo edinstveno
infrastrukturo
V okviru koncepta živega testnega
okolja (BTC Living Lab) imamo v
sodelovanju s partnerji vzpostavljen
edinstven ekosistem, ki omogoča
razvoj rešitev za samovozeča vozila
(AV Living Lab) in kultiviranje

vozila. Obvladovanje številnih
situacij in interakcij bo namreč
ključnega pomena v procesu
oblikovanja in postopnega varnega
vpeljevanja avtonomnih vozil.
Uvid v prihodnost mobilnosti
V duhu prihodnosti je aprila 2018
v BTC Cityju Ljubljana potekal
dogodek Dan prihodnosti, na
katerem so obiskovalci prvič na
slovenskih tleh lahko testirali vožnjo

z avtonomnim električnim vozilom
Navya, spoznali različne novosti
proizvajalcev s področja mobilne
prihodnosti in videli prednosti BTC
Cityja Ljubljana kot živega testnega
okolja. Dogodek sta organizirali
družbi BTC in AV Living Lab v
okviru konference Ten-T Days, ki
jo je v Ljubljani gostila evropska
komisarka za mobilnost in promet,
mag. Violeta Bulc.
Avtonomno električno vozilo Navya

V družbi BTC se aktivno
zavzemamo za vpeljavo
alternativnih načinov mobilnosti,
ki jih razvijamo in uvajamo s
poslovnimi partnerji, med katerimi
sta v zadnjem času tudi v družbi
BTC priljubljena souporaba vozil
(»car sharing«) in sopotništvo (»ride
sharing«).
Avtonomni prihodnosti naproti
Družba BTC je za preizkušanje idej
prihodnosti na področju napredne
mobilnosti ustanovila hčerinsko
družbo AV Living Lab, ki razvija
koncepte za testiranje avtonomnih
oz. samovozečih vozil. Pri tem se
povezujejo s priznanimi svetovnimi
avtomobilskimi proizvajalci, ki svojo
prihodnost vidijo v avtonomnih
vozilih. AV Living Lab upravlja s
svetovno edinstvenim živim testnim
okoljem, polnim vsakodnevnih
interakcij znotraj območja BTC City
Ljubljana, raznolikost okolja pa nudi
tudi odlično podlago za razvijanje
tehnologij, ki temeljijo na umetni
inteligenci. Podjetje ima namreč cilj
ustvariti razvojno in raziskovalno
okolje za najbolj napredne povezane
in avtonomne vozne izkušnje.
Povezana in avtonomna vozila bodo
v bližnji prihodnosti postala del
našega vsakdana. Zato je učenje
v realnem okolju, ki združuje 12
milijonov avtomobilov letno, pešce,
kolesarje in avtobuse javnega
prevoza, ki generirajo številne
pristne interakcije, najboljši način
za usvojitev dragocenega znanja in
kultiviranje rešitev za avtonomna
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V letu 2018 smo za okrepitev varnosti izvedli naslednje projekte:
• nadaljevanje projekta Misija: Varno mesto v sodelovanju z MiDS,
d. o. o., (iHelp) – delavnice v ABC Hubu in certifikat Srcu prijazno
podjetje,
• sodelovanje pri projektu Varno na kolesu v organizaciji družbe
Butan plin,

MISIJA: VARNOST ZA VSE

Igra z varnostjo
je igra z
življenjem
Živimo v svetu, ki se hitro spreminja. Stalnica ostaja skrb
za varnost, ki se iz fizičnega vse bolj preliva v digitalni
svet. Z izzivom zagotavljanja varnosti se srečujemo
tudi v družbi BTC, še posebej v našem največjem
središču BTC City Ljubljana, ki ga letno obišče kar 21
milijonov obiskovalcev. Posebno pozornost posvečamo
zagotavljanju fizične in požarne varnosti ter varnosti
premoženja. S preventivnimi ukrepi sistematično
zmanjšujemo možnosti za ogrožanje varnosti svojih
zaposlenih, poslovnih partnerjev in obiskovalcev ter smo
pripravljeni na hitro in učinkovito ukrepanje.
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V družbi BTC v svojih središčih
dajemo poseben poudarek
predvsem zagotavljanju splošne,
požarne in prometne varnosti. Z
različnimi ukrepi in sistemi, ki jih
uvajamo, krepimo preventivne
mehanizme, ki služijo preprečevanju
požarov, ter posodabljamo sisteme
za varovanje premoženja. Skrbimo
tudi za nenehno posodabljanje
centralno-vodenega video sistema
ter protivlomnih in protipožarnih
sistemov.
Varnost je naša pot, ne cilj
V BTC Cityju Ljubljana, ki z visoko
dnevno frekvenco obiskovalcev
predstavlja poseben izziv pri
zagotavljanju varnosti, ima pri
zagotavljanju varnosti pomembno
vlogo naša lastna enota za
varovanje. Tamkajšnji sodelavci
se redno udeležujejo strokovnih
izobraževanj in izpopolnjevanj,
sodelujejo pa tudi s policijo,
reševalci in gasilci. Tako s pomočjo
usposobljenih zaposlenih ter naložb
v modernizacijo in izboljševanje
varnostnih sistemov ustvarjamo
okolje, v katerem se naši obiskovalci,
zaposleni in poslovni partnerji
počutijo varno.

• ureditev treh dvosmernih ulic in novega prometnega režima za
večjo varnost v prometnem prostoru v BTC Cityju Ljubljana,
• nadgradnjo pršilnih inštalacij v Dvorani 1 v BTC Cityju Ljubljana,
• ureditev požarnih sten v Dvorani 1 v BTC Cityju Ljubljana,
• prenovo varnostne razsvetljave v Dvorani 12 v BTC Cityju Ljubljana,
• dopolnitev protipožarnega sistema v Dvorani 12 v BTC Cityju
Ljubljana,
• menjavo varnostne razsvetljave v garažni hiši BTC City Ljubljana,
• nadgradnjo pršilnih inštalacij v Kristalni palači.

Urejamo prijetno in varno mesto
za vse
Prometna varnost je pomembno
področje v okviru urejanja naših
površin. Dosegamo jo s številnimi
projekti, ki so skladni s konceptom
skupnega prometnega prostora,
katerega cilj je umiritev prometa in
doseganje obiskovalcem prijaznejše
ureditve okolja. Poleg varnosti smo
poskrbeli še za prijetnejši utrip
in boljšo kakovost zraka, saj smo
območja v bližini cest in javnih
površin dodatno ozelenili.
Med ukrepi je tako na primer
zmanjševanje možnosti prometnih
nesreč z uvajanjem enosmernih ulic,

saj manj dvosmernih ulic, v katerih
se lahko srečujejo avtomobili,
pomeni manj možnosti za nesreče. K
istemu cilju prispeva tudi več krožišč
ter boljše in bolj vidne oznake
na cestišču. Urejanju enosmernih
ulic v BTC Cityju Ljubljana smo se
posvetili v letu 2016, ko smo uredili
štiri enosmerne ulice in leto zatem
še štiri. Z urejanjem cestnih površin
smo nadaljevali v letu 2018, ko smo
se lotili obnove treh dvosmernih ulic,
in sicer Grške, Hrvaške in Francoske
ulice, na katerih smo uredili tudi
pripadajoče kolesarske steze in
pešpoti. Ob tem smo posadili
še 13 dreves in 400 grmovnic.
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S prenovami ulic in novimi
ozelenitvami ustvarjamo varnejši in
prijetnejši utrip BTC Cityja Ljubljana
in utrjujemo izgled urejenega,
urbanega in obiskovalcem
prijaznega mesta.
Prenova danes za še lepši jutri
Da bi čim lepše uredili trge na
območju BTC Cityja Ljubljana, ki
predstavljajo srce družabnega
življenja, smo poletje 2018 izkoristili
za prenovo zunanjega pokritega
dela Tržnice BTC City. Tako smo
uredili njen severni in južni vhod,
osvežili stojnice za prodajo
zelenjave in namestili nove stojnice
za prodajo tekstila. Tržnica je tako
Prenovljena Grška ulica

S prenovami ulic
in ozelenitvami
ustvarjamo varnejši
in prijetnejši BTC
City Ljubljana.

postala bolj odprta in dostopnejša
obiskovalcem.
BTC je srcu prijazno podjetje
Varnost krepimo tudi na področju
nujne medicinske pomoči. S
podjetjem MiDS tako izvajamo
projekt BTC City: Varno mesto,
katerega cilj je preko delavnic
ozaveščati o temeljnih postopkih
oživljanja z uporabo defibrilatorja.
Tako smo prejeli tudi certifikat »Srcu
prijazno podjetje«, ki ga podeljuje
podjetje MiDS.

V partnerstvu za večjo varnost
kolesarjev
V družbi BTC ozaveščamo tudi o
varnosti na cestnih površinah. V
letu 2018 smo ponovno sodelovali
v vseslovenskem programu Varno
na kolesu, ki ga družba Butan plin
skupaj s partnerji in podporniki
izvaja že šesto leto zapored.
Program, ki spodbuja varno in
samostojno vključitev mladih
kolesarjev v promet, je povezal več
kot 100 šol oz. 3.700 šolarjev.

MISIJA: DRUŽBENO ODGOVORNI

Več kot delimo,
več imamo
Ustvarjanje uspešnega poslovnega modela in izgradnja
boljšega sveta nista nasprotujoča si cilja – oba sta
bistvena, uresničljiva in še več, sta prava temelja
dolgoročnega uspeha. Pri tem velja naslovna misel
ameriškega igralca in pisatelja Leonarda Nimoya, da
bolj kot je podjetje uspešno, več lahko deli in ustvarja,
hkrati pa se mu več dobrega vrača. V družbi BTC tak
odnos doživljamo skozi družbeno odgovorne projekte.
S pomočjo, ki jo nudimo družbi in okolju, v katerem
delujemo, rastemo, vračamo del energije in strasti, iz
katere črpamo navdih za svoj razvoj, ter ustvarjamo
zgodbe, ki širijo dobro in navdihujejo vse, ki jih slišijo.

Vseslovenski program Varno na kolesu
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Prepričani smo, da poslovna pot
podjetja ne more biti uspešna, če
uspeha ne delimo tudi z ljudmi in
okoljem, v katerem delujemo. Zato v
družbi BTC svojo pomoč in podporo
nudimo na številnih področjih. Smo
zvesti podporniki športnikov in jih
skozi leta spremljamo ob njihovih
uspehih. Podpiramo kulturne
projekte, glasbene, gledališke
in druge umetniške stvaritve.
Verjamemo, da je umetnost
univerzalni jezik človeštva, ki
zlahka presega geografske meje.
Poseben poudarek dajemo mladim
in njihovemu izobraževanju. Tako
gradimo boljši svet, v katerem se
bomo vsi počutili in ustvarjali bolje.

S tistimi, s katerimi sodelujemo,
nas povezujejo številne plemenite
vrednote: etično delovanje,
spoštovanje okolja, inovativnost,
spodbujanje razvoja in ustvarjanje
dodane vrednosti. S številnimi
iščemo sinergije, se povezujemo
z radostjo in skupaj rastemo.
V zadnjih osmih letih smo za
družbeno odgovorne projekte tako
namenili kar 8,7 milijona evrov.
Tudi v letu 2018 smo pomagali
pisati uspešne zgodbe, saj smo
podprli več kot 300 organizacij,
posameznikov, dogodkov in drugih
aktivnosti ter projektov z različnih

Podpora je pomemben temelj
uspeha
Družbena odgovornost za nas ni
enosmerna transakcija, ampak
presega sponzorstva in donacije.
Je vzajemen odnos, ki gradi trdne,
dolgotrajne odnose. Tako želimo
aktivno soustvarjati dosežke
posameznikov in organizacij, saj
verjamemo, da je skrivnost uspeha v
moči podpore. In takšno moč želimo
v družbi BTC deliti tudi v prihodnje.

področij delovanja, vse od športa,
izobraževanja, znanosti in kulture do
inovativnosti, prometa in ekologije.
V nadaljevanju z vami delimo nekaj
najlepših utrinkov aktivnosti, ki nam
lepšajo naš vsakdan.
PROJEKTI ZA MLADE
Prijateljstvo je najlepše darilo
Družba BTC je vnovič podprla
izvedbo natečaja Spodbujamo
prijateljstvo, ki ga soustvarjamo
z društvom za trajnostni razvoj
Sobivanje. Natečaj krepi ustvarjalnost
in solidarnost ter skrbi za promocijo
pozitivnih vrednot med otroci.

misija:
zeleno

Družba BTC je dolgoletna podpornica
slovenske gimnastike

1.400.000
Zaključna prireditev projekta
Spodbujamo prijateljstvo
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GRAF: Medletna primerjava vrednosti sredstev za družbeno odgovorne projekte družbe BTC (v EUR)
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V letu 2019 je stkal in utrdil 11.142
prijateljskih vezi, sodelovalo pa je 189
šol in vrtcev iz vse Slovenije.
Projekt Spodbujamo prijateljstvo je
potekal že šesto leto, v tem obdobju
pa je v njem sodelovalo preko
30.000 otrok iz vse Slovenije. Otroci
pod okriljem projekta razmišljajo o
prijateljih, stvareh in vrednotah, ki
so jim pomembne, pa tudi o tem,
česa ne marajo. Svoja razmišljanja
nato v kreativnem duhu prelijejo na
papir. Nastala ustvarjalna dela so
bila spomladi razstavljena v vseh
treh BTC Cityjih v Sloveniji, najboljši
vrtci in osnovne šole pa so bili tudi
nagrajeni.
Festival za trajnostno sobivanje
V maju 2018 je v Adrenalinskem
parku Atlantis potekal četrti
Festival Sobivanja. Ta predstavlja
zaključek trajnostnih projektov, ki
jih društvo Sobivanje s partnerji
izvaja skozi celotno šolsko leto.
Na festivalu so se tako otroci
preizkusili v trajnostnih delavnicah
na temo zdravega načina življenja,
varnosti v prometu, skrbi za okolje
in energetske učinkovitosti. Ob
podelitvi nagrad so uživali tudi
v športnih igrah in animacijskem
programu. Projekt je bil v sezoni
2017/2018 še posebej uspešen, saj
je pri njem sodelovalo preko 55.000
otrok iz več kot 650 vrtcev in šol.

Zeleni koraki za zeleni promet
Projekt Misija: Zeleni koraki, ki je
bil v letu 2018 organiziran drugič,
je spodbujal ustvarjalnost mladih
na temo trajnostnega razvoja,
še posebej zelene mobilnosti.
Organizator projekta, program
za trajnostni razvoj Ekošola, je
s partnersko podporo družbe
BTC otroke angažiral preko
aktivnosti v okviru likovnega
natečaja, tehnično-grafičnega
ustvarjanja in raziskovalnega dela.
Med ustvarjanjem so mladi preko
pogovora aktivno razmišljali o
prijaznejših, trajnostnih načinih
prevoza ter o svoji vlogi pri
ohranjanju čistega okolja.
V projektu je sodelovalo 2.050
mladostnikov iz 120 ustanov iz
celotne Slovenije. Na zaključni
prireditvi v SiTi Teatru pa so bili
razglašeni in nagrajeni najboljši vrtci,
osnovne in srednje šole ter fakulteta.
Kreativni izdelki mladih ustvarjalcev
so bili v Dvorani A tudi na ogled
vsem obiskovalcem BTC Cityja
Ljubljana.
BTC Campus, edinstveni program podjetniškega izobraževanja mladih

BTC Campus mladim razkril
vznemirljivi svet podjetništva
BTC Campus, ki se ga je v letu
2018 udeležila že šesta skupina
mladih v Ljubljani in tretja v Murski
Soboti, je dober primer povezovanja
akademske sfere, gospodarstva

in države. Družba BTC, ki je
pobudnica in nosilka programa, je
v sodelovanju z Zavodom RS za
zaposlovanje in Centrom poslovne
odličnosti Ekonomske fakultete
Zaključna prireditev projekta Misija: Zeleni koraki
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Univerze v Ljubljani trideseterici
mladih v Ljubljani in trideseterici v
Murski Soboti omogočila krepitev
podjetniških kompetenc in širitev
mreže poznanstev.
Mladi so nadgrajevali znanje prek
obravnave konkretnih poslovnih
izzivov in dobrih praks ter dobili
vpogled v sodobne tehnologije in
podjetniške pristope. Program, ki se
je odvijal od marca do maja 2018 in
je obsegal 36 učnih ur, je potekal v
podjetniškem središču ABC Hub v
BTC Cityju Ljubljana ter v prostorih
BTC Cityja Murska Sobota. V letu
2018 je bila novost ljubljanske izvedbe
programa tridnevni »hackathon«,
v sklopu katerega so udeleženci
po skupinah razvijali rešitve za
sodobno nakupovanje. Pri tem so
rešitve zasnovali na dognanjih, ki so
jih pridobili s terenskim izvajanjem
intervjujev. Rezultati »hackathona«
so bili izjemni, udeleženci pa v treh
dneh niso razvili le aplikativnih rešitev,
ampak pridobili tudi veliko novih
znanj.
Da program uspešno uresničuje
poslanstvo izboljševanja kariernih

priložnosti mladih, kaže tudi
podatek Zavoda RS za zaposlovanje.
Od skupaj 210 udeležencev jih je
namreč 75 % dobilo zaposlitev v
roku šestih mesecev od zaključka
programa. Spodbudne so tudi
povratne informacije zadovoljnih
mladih, ki so hvaležni za možnost
udeležbe, saj jim je program
BTC Campus pomagal okrepiti
samozavest in jih spodbudil k
uresničevanju kariernih ciljev.
Pri spodbujanju urbanega
čebelarstva smo pridni kot čebele
Brez čebel ni življenja. In prav
to zavedanje je središčna misel
projekta Pomagajmo čebelici –
Ocvetličimo mesto, s katerim družba
BTC in Mestna občina Ljubljana s
partnerji ozaveščata meščane o
pomembnosti čebel ter spodbujata
k ocvetličenju oken in balkonov z
medovitimi rastlinami.
Del projekta je bila razstava Urbano
čebelarjenje, s katero smo v začetku
aprila 2018 pričeli že peti projekt
Pomagajmo čebelici – Ocvetličimo
mesto. Na razstavi, ki je svoje mesto

našla v Dvorani A v BTC Cityju
Ljubljana, so lahko obiskovalci
prek čebeljega nadzornega centra
v živo spremljali dogajanje v
čebelnjaku ob Vodnem mestu
Atlantis in v drugih izbranih urbanih
čebelnjakih. Čebelji nadzorni center
pa se je konec pomladi preselil v
Slovenski etnografski muzej, kjer
je bil predstavljen kot del začasne
razstave Kjer so čebele doma.
S partnerji projekta – podjetji A1,
Medex, Merkur, Hofer, Semenarna
Ljubljana z vrtnimi centri Kalia in
Minicity Ljubljana – smo v aprilu
2018 v središču Ljubljane razdelili
nekaj tisoč vrečk s semeni medovitih
rastlin, hkrati pa ponudili strokovne
nasvete, kako pomagati čebelam
zagotoviti dovolj paše.
S cvetličnim sejmom na Tržnici
BTC City smo obeležili svetovni
dan Zemlje, seveda pa nismo
pozabili na 20. maj, ko smo prvič
praznovali svetovni dan čebel. V
BTC Cityju Ljubljana smo na ta dan
pod okriljem programa Ekošola
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V letu 2018 se je pričela gradnja in obnova
lokacije Starega letališča Ljubljana, ki bo
končana spomladi 2019. Vzporedno s tem
načrtujemo tudi ureditev povezovalne široke
pešpoti do Vodnega mesta Atlantis.
Zgodba prvega slovenskega civilnega
letališča v ljubljanskih Mostah je zaživela z
velikim letalskim mitingom 20. avgusta 1933,
letališče pa je začelo po letu 1979, ko so
se morala letala umakniti industrijski coni,
propadati. Družba BTC se je tako leta 2016
edina prijavila na javni razpis in s projektom
Obnova Starega letališča Ljubljana vstopila v
javno-zasebno partnerstvo z Mestno občino
Ljubljana (MOL). Cilj projekta je obnova
letališkega stolpa in letališke zgradbe,
ureditev okolice, programska oživitev ter
predstavitev lokacije kot kulturne dediščine
izjemnega pomena. Prenova, ki predvideva
zaključek del spomladi 2019, poteka skladno
z usmeritvami MOL-a in drugih organizacij,
vpetih v projekt: Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije in Muzeja in galerij mesta
Ljubljane.
Gre za prvo slovensko civilno letališče,
območje katerega je leta 2011 postalo
kulturni spomenik lokalnega pomena.
Objekti letališča, ki so se ohranili, imajo
namreč izjemno zgodovinsko in arhitekturno
vrednost ter odsevajo zgodovinske,
tehnične, urbanistične, arhitekturne, likovne
in krajinske vrednote.

Sajenje medovitih rastlin
v BTC City Ljubljana

SITI TEATER BTC – 10 LET
USPEŠNEGA DELOVANJA

z učenci iz Osnovne šole Martina
Krpana, Osnovne šole Zadobrova
in dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika
Ljubljana ter pod budnim očesom
Andreja Mramorja, strokovnjaka za
hortikulturo iz podjetja Galanthus,
poprijeli za vrtnarsko orodje in
vzdolž Ameriške ulice v BTC Cityju
Ljubljana posadili preko 1.900
medovitih rastlin, od tega preko 600
sončnic.
Eden izmed urbanih čebelnjakov
domuje tudi v BTC Cityju Ljubljana,
kjer so nas poleti čebele ponovno
nagradile z izjemno letino. Pridelali
smo namreč skoraj 90 kilogramov
medu. Leto 2018 pa smo zaključili
z že drugim strokovnim posvetom
Izzivi urbanega čebelarjenja, ki smo
ga ponovno gostili v BTC Cityju
Ljubljana.
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V letu 2018 je bil projekt Pomagajmo
čebelici – Ocvetličimo mesto kot
eden izmed desetih projektov iz
Slovenije uvrščen v Urban Nature
Atlas. Gre za zbirko naravnih rešitev
v evropskih mestih, ki nastaja
kot del partnerstva Naturvation
pod vodstvom Univerze Durham
iz Velike Britanije pod okriljem
Evropske unije. Atlas opisuje rešitve,
ki uporabljajo naravne danosti
ekosistema in lahko omejujejo vpliv
klimatskih sprememb, spodbujajo
biološko raznovrstnost, izboljšujejo
kakovost okolja ter hkrati prispevajo
h gospodarski dejavnosti in
kakovosti bivanja.
Kosmatincem odslej vstop dovoljen
Po vzorih tujih nakupovalnih središč,
ki smo jih že pred desetletjem

in več lahko obiskovali skupaj s
štirinožnimi člani družine, smo
vrata kosmatincem odprli tudi v
nakupovalnem središču BTC City
Ljubljana.
Skupaj s svojim kužkom lahko odslej
obiskovalci vstopajo v skupne
nakupovalne prostore v Dvorani
A, spodnjo etažo Emporiuma in
Nakupovalno galerijo Kristalne
palače. Prostore, v katere je psom
dovoljen vstop v spremstvu lastnika
ali skrbnika, označujejo zelene
oznake pred vhodi v omenjene
dvorane. Prav tako so pri vhodih
navodila, ki jih morajo lastniki oz.
skrbniki živali upoštevati med
obiskom.

Pred desetimi leti, leta 2008, je na temeljih
nekdanjega Teatra Komedija, ki je pod
umetniškim vodstvom igralke Polone Vetrih svoj
prostor našel na obrobju BTC Cityja Ljubljana,
zrasel SiTi Teater BTC. Gledališče pod novim
vodstvom Uroša Fürsta in Ane Kajzer je kmalu
postalo zelo priljubljeno predvsem med ljubitelji
kakovostnih gledaliških komedij, nato pa še
med obiskovalci koncertov, predstav za otroke,
»standup« večerov in »impro« predstav. Ob
desetletnici delovanja v letu 2018 smo se lahko
pohvalili s 17 lastnimi gledališkimi produkcijami in
koprodukcijami, med katerimi so uspešnice Fotr,
Star fotr, TAK SI, Moja dežela, Mame, Divjak, Še
vedno mame, Brade in najnovejša Čakalnica ter s
številnimi gostujočimi uspešnicami, kot so Jamski
človek, Čefurji raus!, Od tišine do glasbe, Pijem,
ker sem pač žejna, Boksarsko srce, Cucki itd. Z
več kot 1.700 izvedenimi dogodki na domačem
odru in 1.100 gostovanji po vsej Sloveniji in v
tujini je SiTi Teater BTC postal zaupanja vredna
blagovna znamka z mestom med vodilnimi na
svojem področju.

OBNAVLJAMO KULTURNI SPOMENIK –
STARO LETALIŠČE LJUBLJANA

kultura

S POSLUHOM ZA KULTURO IN UMETNOST
V družbi BTC cenimo ustvarjalce umetnosti in kulturnih
vsebin, ki skrbijo za našo dušo. Zato podpiramo tudi mlade
umetnike in umetniško kulturo, ki jo s svojim delovanjem širi
Zavod AAMI pod okriljem Mihe Murna, ter največji slovenski
kulturni dogodek Festival Ljubljana, zaradi katerega postane
Ljubljana poleti pravo kulturno središče.
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NEOMAJNA PODPORA
KOLESARSTVU
V družbi BTC smo ponosni na svojo
dolgoletno podporo slovenskemu
kolesarstvu. Sestavljajo jo številne zgodbe
uspeha, ki povezujejo družbo BTC in druge
ljubitelje vrtenja pedal. Kolesarjenje nam
je še posebej blizu zaradi vrednot, ki jih
pooseblja. Neguje spoštovanje narave in
prepoznavanje njenih lepot, poudarja pomen
trdega dela, vztrajnosti in drznosti za rast
preko navideznih okvirov ter širi glas o
odličnosti Slovenije. Naše kolesarske zgodbe
so tudi v letu 2018 prinesle številne odmevne
zmage in dosežene izjemne cilje.

šport

V družbi BTC podpiramo tudi vztrajnost
in delavnost športnic, ki jim vsekakor ne
manjka poguma. Ženski smučarski skoki in
skakalke pridobivajo na veljavi tako doma
kot v tujini. V sezoni 2017/2018 je bilo tekem
v svetovnem pokalu le 18, v 2018/2019 pa
se je skupna številka povzpela na 27, kar
kaže na izjemen porast zanimanja za ta
šport. Da je ravno Slovenija ena od skakalnih
velesil, dokazuje tudi izbira krajev za le dve
skupinski tekmi, ki sta bili v sezoni 2018/2019
na sporedu v sklopu svetovnega pokala:
prva v japonskem Zaoju, druga pa prav na
Ljubnem.
Tekme v sezoni 2018/2019 so bile posebne
tudi iz dveh drugih razlogov. Prvi je nova
pridobitev domače skakalnice. Na tej je bila
namreč v letu 2018 nameščena plastična
podlaga. Tako potrebe po večjih količinah
snega nimajo neposrednega vpliva na
zimske tekme. Drugi razlog za poseben
pomen skokov pa je izdaja knjige ob treh
pomembnih mejnikih, ki so zaznamovali
Ljubno v letu 2018: ob 65-letnici skokov
na Ljubnem, 45-letnici kluba in 25-letnici
sodelovanja z družbo BTC. Pod knjigo z
naslovom Ljubenska ljubezen se je podpisal
Rajko Pintar. Kot je o njej povedal sam: »Ni
šlo toliko za iskanje podatkov, bistvo te
knjige so zgodbe iz resničnega življenja,
zgodbe o velikem pogumu, zgodbe
o hrabrosti in velikih načrtih, ki so jih
generacije tudi uresničile.«

Med temi zgodbami ne gre spregledati
Maratona Franja BTC City, ki je mednarodni
rekreativno-tekmovalni dogodek z najdaljšo
tradicijo v Sloveniji. V juniju 2018 je tako
zabeležil že 37. izvedbo. Gre za športni
dogodek, ki povezuje kolesarje in ljubitelje
kolesarstva vseh starosti. Dosedanjim
preizkušnjam se je v letu 2018 pridružila še
Barjanka. Barjanka je nov športno-turistični
dogodek, ki kolesarjem ponuja doživetje
Ljubljanskega barja ter uživanje v njegovi
kulturni in naravni dediščini.
S svojimi rezultati nas razveseljuje
tudi ženska kolesarska ekipa BTC City
Ljubljana, katere ustanovitelji so družba
BTC, Kolesarsko društvo Rog in Mestna
občina Ljubljana. Kolesarke iz sezone v
sezono stopnjujejo tempo dosežkov in na
najelitnejših dirkah posegajo po vrhunskih
posamičnih in ekipnih rezultatih. V letu 2018
so sezono zaključile na 11. mestu na lestvici
ženskega WorldToura in 12. mestu na
lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI).
Z odličnimi rezultati ženska kolesarska

NAVDIHUJEJO NAS »VRAŽJE SLOVENKE«
IN ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI

Maraton Franja BTC City

Ženska kolesarska ekipa
BTC City Ljubljana

ekipa BTC City Ljubljana dokazuje
svoje mesto na svetovnem kolesarskem
zemljevidu, s tem pa narašča tudi
prepoznavnost Slovenije kot atraktivne,
zelene, aktivne ter trajnostno
naravnane kolesarske destinacije.

GIBANJE KOT POEZIJA –
PODPIRAMO GIMNASTIKO
Profesionalni telovadci zapletene telovadne figure
izvajajo s takšno lahkoto, kot pesniki citirajo svojo
poezijo. Toda – tako kot je za pesniki in njihovimi
izdelki veliko znanja, dela in izvirnosti, je veliko talenta
in naporov vloženih tudi v telovadno poezijo. Takšno
vztrajnost v družbi BTC z veseljem spodbujamo in
podpiramo. S tem omogočamo nemoteno treniranje
in tekmovalno udejstvovanje perspektivnih športnikov,
krepimo zavedanje o pomembnosti aktivnega
življenjskega sloga, prispevamo k dvigu športne
kulture in nadaljujemo svojo več kot 20-letno tradicijo
podpiranja slovenske gimnastike.
V družbi BTC prav zaradi zahtevnosti tega športa
čutimo izjemno spoštovanje do telovadcev in telovadk.
Kot podporniki Gimnastične zveze Slovenije smo
generalni pokrovitelji svetovnega pokala v športni
gimnastiki, največjega gimnastičnega tekmovanja v
Sloveniji, ki je leta 2018 v 14. izvedbi potekalo med 31.
majem in 3. junijem v Kopru. Še tesnejšo povezavo
podjetja s slovensko gimnastiko je konec leta 2017
prineslo imenovanje mag. Damjana Kralja, člana uprave
in direktorja za trženje in marketing v družbi BTC, na
mesto predsednika Gimnastične zveze Slovenije.

Še posebej pomembno je tudi naše
sodelovanje s Kolesarskim društvom
Rog, v okviru katerega je leta 2014
nastala Kolesarska šola za dekleta BTC
City Ljubljana. Ta je bila ustanovljena v
želji po vzgoji domačega podmladka
ženske ekipe BTC City Ljubljana.
Cilj Kolesarskega društva Rog, pod
okriljem katerega šola deluje, je
vključitev mladih deklet v cestno
kolesarjenje. In to nam je v letu 2018
zelo dobro uspevalo. Dekleta iz
Kolesarske šole BTC City Ljubljana so
bila prisotna na več kot 30 kolesarskih
tekmovanjih.
FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji
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Podpis sponzorskih pogodb s telovadci in telovadkami

Družba BTC je v letu 2018 podprla kar 13 slovenskih
telovadcev. Med trinajsterico, ki jo podpiramo, je
šest telovadcev in sedem telovadk. Poleg sklenitve
individualnih sponzorskih pogodb smo podprli še klub
za ritmično gimnastiko KRG Tim, ki se pod vodstvom
Mitje Petkovška in Mojce Rode od ustanovitve leta
2014 hitro razvija, tako da danes v njem vadi že
490 otrok. Vsako leto podpremo tudi tradicionalni
mednarodni turnir mladih (MTM) v ritmični gimnastiki,
ki ga je letos že enaintridesetič organiziral KRG
Narodni dom Ljubljana.
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VLIVAMO ZAGON ŠPORTNIM KLUBOM
IN ORGANIZACIJAM
Podporo športu izkazujemo ne le s
podporo posameznim športnikom, ampak
tudi športnim klubom in organizacijam, ki
posameznikom nudijo pogoje za razvoj
njihovih talentov. Med večjimi organizacijami
in zvezami velja izpostaviti Olimpijski
komite Slovenije, Teniško zvezo Slovenije,
Gimnastično zvezo Slovenije, Namiznoteniško
zvezo Slovenije in Hokejsko zvezo Slovenije.
S podporo Šolski košarkarski ligi (ŠKL)
spodbujamo tudi športno udejstvovanje
mladih. Med športnimi klubi našo dolgoletno
podporo uživa Košarkarski klub Petrol
Olimpija, ki se lahko pohvali s številnimi
mednarodnimi uspehi. Podpiramo tudi
Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, ki velja
za najuspešnejši rokometni klub v Sloveniji.

V letu 2018 smo s
podpiranjem soustvarili več
kot 300 uspešnih zgodb.

10

DOBRODELNO KOLESARJENJE ZA
AKTIVNE POČITNICE OTROK
Družba BTC je v Športnem centru Millenium s
posebno akcijo podprla še eno humanitarno
pobudo. Januarja 2018 se je ultramaratonski kolesar
Marko Baloh že trinajstič zavihtel na kolo za polnih
24 ur, pri kolesarjenju pa se mu je pridružilo preko
80 športnih navdušencev. Tradicionalna maratonska
kolesarska preizkušnja je potekala s podporo
Rotary kluba Ljubljana Nike, dogodek pa je potekal
v podporo projektu Gibaj in zmagaj. Zbrane
donacije v skupni vrednosti 1.063 evrov so namenili
poletnemu taboru za mlade, na katerem se izvajajo
aktivnosti s področja zdrave prehrane, aktivnega
življenja in pozitivne samopodobe.

MISIJA: INOVATIVNOST ZA NAPREDEK

Vizija je
sposobnost
videti nevidno
Na globalni lestvici najbolj inovativnih držav na svetu, ki sta
jo objavili Svetovna organizacija za intelektualno lastnino in
poslovna šola Insead, je Slovenija v letu 2018 zasedla 30. mesto in
s tem zabeležila zdrs za dve mesti glede na leto poprej. Za boljšo
uvrstitev Slovenije je v prihodnjih letih ključno prepoznavanje in
podpiranje posameznikov in organizacij z razvojnim potencialom,
čemur tudi v družbi BTC posvečamo veliko pozornost.

Dobrodelno 24-urno kolesarjenje z Markom Balohom

42

43

Uvodni citat pisatelja Jonathana
Swifta vizijo opisuje kot
sposobnost predvidevanja. V
družbi BTC usmerjamo pogled v
tehnološko napredno prihodnost
in v sedanjosti ubiramo pogumne
poti. Inovativnost dojemamo kot
energijo, ki podjetje preveva od
znotraj in s katero smo obdani od
zunaj. Na eni strani spodbujamo
inovativnost pri zaposlenih, na drugi
pa smo dovzetni za prebojne ideje,
tehnologije in pristope pri drugih
akterjih v okolju.
Z inovativno držo smo v zadnjih
letih razvili pametno, digitalno
in inovativno mesto BTC City
Ljubljana, ki danes predstavlja
referenčni unikum, priznan s strani
lokalne in mednarodne javnosti.
Poleg preobrazbe in digitalizacije
že obstoječih poslovnih procesov,
kjer z različnimi izboljšavami
optimiziramo svoje poslovanje
in vpeljujemo nove digitalne
rešitve, je naša družba aktivna
na številnih drugih, tehnološko
naprednih področjih. Uspehi se
kažejo v nagradah in priznanjih,
ki so potrditev naše izvirnosti,
prodornosti in podjetnosti.

Pobude za inovativne projekte
prihajajo od zaposlenih
Kreativen kolektiv je soustvarjalec
sodobne in inovativne družbe BTC,
zato so zaposleni in tudi poslovni
partnerji vključeni v projekte in
inovacijske procese podjetja.
Prodorne zamisli, izvirne ideje in
nove vizije so dobrodošle z vseh
strani, moč za njihovo uresničitev pa
je v sodelovanju. Že od leta 2008
izvajamo program Ideje in projekti z
vizijo, katerega namen je gojiti model
učinkovitega spodbujanja k udeležbi
zaposlenih pri nadaljnjem razvoju
družbe in vključevanja njihove
kreativnosti v poslovanje družbe. Pri
tem so zaposleni za inovativne ideje
in projekte tudi nagrajeni. Prodorno
mišljenje in inovativnost zaposlenih
sta se okrepila in prebila v ospredje
z ustanovitvijo poslovnega stebra
družbe za inovacije in digitalizacijo.
V okviru tega smo leta 2016
ustanovili lastno inovacijsko pisarno,
ki skrbi za hitrejši prenos pobud v
prakso. Razveseljuje dejstvo, da se
zaposleni pri iskanju idej povezujejo,
krepijo medosebno komunikacijo
in učinkoviteje sodelujejo tudi pri
ostalih nalogah in projektih.
»Hackathon« v ABC Hubu

Peti Demo dan ABC pospeševalnika v Kristalni palači

V letu 2018 je 79 sodelavcev
prispevalo 57 idej z vizijo in še
11 projektov z vizijo, pri katerih
je sodelovalo 27 zaposlenih.
Najboljše ideje in projekti z vizijo
naših sodelavcev so vsako leto
predstavljeni in nagrajeni na
Strateški konferenci in Dnevu
inovativnosti. V letih od 2008
do 2018 so zaposleni prijavili
451 poslovnih idej z vizijo in 75
projektov z vizijo.
Mesto navdiha in trezor novega
znanja
ABC pospeševalnik je v začetku
leta 2018 obeležil tretjo obletnico
delovanja. Za njim je tako že
več kot tri leta delovanja, 130
sodelujočih zagonskih podjetij,
sedem pospeševalnih programov,
pet programov pospeševanja za
korporacije in 16 »hackathonov«.
Gre za izjemne projekte, ki
dokazujejo, da je bila leta 2015
sprejeta odločitev ustanoviti
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ABC pospeševalnik pravi korak.
Danes se je podjetje razvilo v
globalni generator inovacij in
sprememb, ki v slovenskem in
mednarodnem prostoru pomaga
pri razvoju tako zagonskih podjetij
kot že uveljavljenih organizacij.
ABC pospeševalnik je za družbo
BTC in za naše partnerje postal
mesto navdiha in trezor novega
znanja. Skozi preteklih sedem
sezon pospeševanja smo v ABC
pospeševalniku namreč pridobili
ogromno izkušenj in znanj, ki se
bodo v prihodnjem letu uporabili
v novem programu. V letu 2018 pa
je ABC pospeševalnik že drugič
prejel nagrado CESA za najboljši
pospeševalni program v regiji, kar
daje še dodaten zagon za izboljšavo
prihodnjega programa.
Spodbujanje podjetniške skupnosti
Razcvet je v letu 2018 doživelo tudi
naše drugo inovacijsko središče
ABC Hub, ki se je uveljavilo kot

vsestransko prizorišče poslovnega
in družabnega dogajanja. V
ABC Hubu nas veseli visoka
stopnja medsebojne povezanosti
uporabnikov in gradnja prave
podjetniške skupnosti v t. i.
»co-working« prostorih. Hkrati
se je tam v letu 2018 zvrstilo
več kot 170 različnih dogodkov,
izobraževanj, seminarjev, delavnic in
»hackathonov«. Zagonska podjetja
in posamezniki v »co-working«
prostorih razvijajo svoje inovativne
poslovne ideje in se povezujejo. Tako
ABC Hub kot ABC pospeševalnik
tvorita edinstven in v svet odprt
ekosistem inovativnega mesta BTC
City Ljubljana.
Edinstveno testno okolje BTC
Living Lab
Družba BTC že od leta 2015
gradi zgodbo edinstvenega in
inovativnega mesta BTC City
Ljubljana. Z uvajanjem koncepta
živega testnega okolja BTC

Living Lab pa stopa še korak
dlje, saj podjetjem in poslovnim
partnerjem ponuja območje BTC
Cityja Ljubljana kot poligon za
preizkušanje naprednih poslovnih
idej v realnem okolju. To območje
je zaradi harmonizirane celote,
sestavljene iz raznolike infrastrukture
in tehničnih rešitev, bogatega
vsebinskega in prodajnega
programa, mešanice domačih
in tujih poslovnih partnerjev, v
globalno okolje vpetega ABC
pospeševalnika ter zaradi več kot 21
milijonov obiskovalcev letno idealno
inovativno okolje za testiranje
najrazličnejših tehnoloških rešitev.
To okolje dopolnjujeta tudi bogata
skupnost zagonskih podjetij in
inkubator uveljavljanja projektov,
temelječih na tehnologiji veriženja
podatkovnih blokov, zato BTC
City Ljubljana gradi nova strateška
partnerstva z vsemi deležniki, ki se
želijo povezovati v naš inovativni
ekosistem.
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Dan prihodnosti v BTC Cityju Ljubljana

Dan prihodnosti v BTC Cityju
Ljubljana
V BTC Cityju Ljubljana je 27.
aprila 2018 potekal za družbo
BTC prelomni dogodek leta, Dan
prihodnosti. Ta je bil organiziran
v okviru konference Ten-T Days,
največjega dogodka v Evropi na
področju pametne, trajnostne
in varne mobilnosti. Dogodek
je v Ljubljani gostila evropska
komisarka za mobilnost in promet,
mag. Violeta Bulc, udeležili pa so
se ga tudi drugi visoki domači
in tuji politični predstavniki ter
gospodarstveniki.
Z uradno otvoritvijo dogodka je
zaživelo tudi živo testno okolje za
razvoj sodobnih tehnologij BTC
Living Lab. V sklopu dogodka
so družbe BTC, AV Living Lab in
Navya podpisale pismo o nameri
vpeljave avtonomnega prevoza
na območju BTC Cityja Ljubljana
in sodelovanja pri projektih na
področju digitalne transformacije
vožnje. Prav tako so družbe BTC,
AV Living Lab, SURAAA (Smart
Urban Region Austria Alps Adriatic,
Avstrija) in Deželna vlada Koroške
(Avstrija) podpisale pismo o nameri
o sodelovanju na različnih področjih
in pri razvojnih projektih, kot so
razvoj avtonomne vožnje, zagonska
podjetja in poslovni modeli, strojno
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učenje, umetna inteligenca in
obdelave podatkov. Tako Navya
kot SURAAA sta postali uradni
partnerici ekosistema AV Living Lab.
Na dogodku so se obiskovalci
prvič v Sloveniji popeljali s povsem
avtonomnim električnim minibusom
Navya. Seznanili so se s številnimi

novostmi na področju uporabe
najsodobnejših pametnih tehnologij
poslovnih partnerjev družbe BTC
s področja pametne, trajnostne in
varne mobilnosti.
Živo testno območje za razvoj
avtonomne mobilnosti
Avtomobilska industrija se sooča

z izzivi elektrifikacije, avtonomne
vožnje in digitalizacije ter vpeljave
novih poslovnih modelov. Ti izzivi
ustvarjajo potrebo po celovitih
in kompleksnih ekosistemih.
Prihodnost avtomobilske industrije
namreč ni le v rokah proizvajalcev
vozil, pač pa vanjo močno posegajo
ponudniki iz drugih panog,
denimo energetike, informacijskokomunikacijske tehnologije in
finančne industrije.
Podjetje AV Living Lab upravlja z
edinstvenim živim testnim okoljem
BTC City Ljubljana, ki je prepredeno
z vsakodnevnimi interakcijami.
Hkrati raznolikost tega okolja, ki
ga zaznamuje 12 milijonov vozil
letno, pešci in kolesarji, nudi odlično
podlago za razvijanje tehnologij,
ki temeljijo na umetni inteligenci.
Podjetje razvija koncepte za
testiranje avtonomnih oziroma
samovozečih vozil. Pri tem se
povezuje s priznanimi svetovnimi
avtomobilskimi proizvajalci, ki svojo
prihodnost vidijo v avtonomnih
vozilih. Cilj podjetja je ustvariti
razvojno in raziskovalno okolje
za rešitve naprednih povezanih
in samovozečih vozil, ki bodo v
prihodnosti postala del našega
vsakdana. Učenje v resničnem okolju
je zato najboljši način za usvojitev
dragocenega znanja in razvoj rešitev

za avtonomna vozila. Obvladovanje
številnih situacij in interakcij bo
ključnega pomena v procesu
oblikovanja ter postopnega varnega
vpeljevanja samovozečih vozil.
Prvo Bitcoin mesto na svetu
Uvajanje naprednih tehnoloških
rešitev, ki so družbi BTC omogočile

partnerjem nudi tudi najsodobnejše
bankomate, ki omogočajo
dvosmerno menjavo kriptovalut in
valute evro.
V letu 2018 je Bitcoin mesto opazilo
in o njem pisalo več kot 300
mednarodnih medijev. Cointelegraph,
mednarodni spletni velikan, ki

V letu 2018 so sodelavci v družbi BTC
predlagali 57 idej in 11 projektov z vizijo.

preobrazbo BTC Cityja Ljubljana
iz inovativnega v pametno mesto,
in uvajanje tehnologije veriženja
podatkovnih blokov je pripeljalo do
zgodovinskega dogodka. 18. aprila
2018 je bila v BTC Cityju Ljubljana
izvedena prva testna transakcija
in nakup s kriptovaluto v fizičnem
svetu. Tako smo v BTC Cityju
Ljubljana uvedli nov sodoben plačilni
sistem EliPay, ki obiskovalcem v
že več kot 80 trgovinah omogoča
nakupovanje in plačevanje z
izbranimi kriptovalutami. BTC
City Ljubljana kot Bitcoin mesto
svojim obiskovalcem in poslovnim

mesečno zabeleži več kot 7 milijonov
obiskov na svoji strani, je Ljubljano
z Bitcoin mestom in plačilno
rešitvijo EliPay umestil na seznam
najprijaznejših »kripto destinacij«
na svetu. Plačilni sistem EliPay smo
namreč v letu 2018 integrirali v več
kot 80 poslovalnic na območju BTC
Cityja Ljubljana. Tako je to postalo
resnično prvo tovrstno Bitcoin
mesto na svetu, svojim obiskovalcem
in poslovnim partnerjem pa smo
omogočili, da nakupe na območju
BTC Cityja Ljubljana in širom po
Sloveniji opravijo tudi z izbranimi
kriptovalutami.
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Otvoritev Evropskega blockchain huba
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o d n o st .

V tehnologiji veriženja podatkovnih
blokov prepoznavamo veliko
priložnost, saj se z njo ukvarja
čedalje več slovenskih zagonskih
podjetij, ki prelomno vplivajo na
panoge, v katerih delujejo. Na
območju BTC Cityja Ljubljana,
konkretno v Kristalni palači, je v
začetku leta 2018 svoj sedež že
vzpostavilo tovrstno podjetje.
Gre za podjetje OriginTrail, ki na
temeljih omenjene tehnologije
razvija rešitev za večjo
transparentnost dobavnih verig
na področju logistike in na tem
področju tudi projektno sodeluje z
BTC Logističnim centrom.

prih

Krepitev tehnološke skupnosti
Oktobra 2018 je v BTC Cityju
Ljubljana potekalo uradno odprtje
Evropskega blockchain huba (angl.
European Blockchain Hub). Gre

mo

Družba BTC je na dogodku CIO
leta 2018, ki je potekal na Brdu pri
Kranju, za uspešno uveljavljanje
številnih digitalnih rešitev v
podjetju prejela nagrado Digitalna
preobrazba leta. Nagrada je
namenjena spodbujanju in krepitvi
zavedanja o pomenu digitalne
preobrazbe v slovenskih podjetjih.

za inovativno platformo za razvoj
in implementacijo tehnologije
veriženja podatkovnih blokov
v Jadranski regiji, Evropi in
globalno, eden od pobudnikov in
ustanoviteljev te platforme pa je
tudi družba BTC. Vizija Evropskega
blockchain huba je povezovati
vlade, mlada zagonska podjetja,
univerze in korporacije ter skupaj
širiti prepoznavnost tehnologije
veriženja podatkovnih blokov in
ustvarjati nove poslovne modele.

ja

minister za zveze in množične
komunikacije Ruske federacije, ter
mnogi drugi ugledni gostje.

ar

Ne le spletni mediji, Bitcoin mesto
so si v letu 2018 prišle ogledat tudi
številne mednarodne delegacije
in ugledni slovenski ter tuji gostje.
Med njimi velja omeniti dr. Mira
Cerarja, nekdanjega predsednika
Vlade Republike Slovenije, in Tadeja
Slapnika, nekdanjega državnega
sekretarja, ki sta prav v Bitcoin
mestu račun prvič plačala s
kriptovaluto prek plačilnega sistema
EliPay. Tega je razvilo podjetje
Eligma, katerega solastnik je družba
BTC. Bitcoin mesto so obiskali tudi
Borut Pahor, predsednik Republike
Slovenije, Andrej Kiska, predsednik
Slovaške republike, Mariya Gabriel,
evropska komisarka za digitalno
gospodarstvo, Nikolay Nikiforov,
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