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Največja grožnja za planet je prepričanje, da ga bo rešil nekdo drug. 
Resnica pa je ravno nasprotna: mala dejanja, ki jih multiplicirajo milijoni 
posameznikov in organizacij, vsak dan znova pomagajo ohranjati naš 
lep planet. Odgovornost je v naših rokah. V družbi BTC smo se na pot 
trajnostnega razvoja podali že pred več kot 15 leti in v letu 2014 ustanovili 
poslovno enoto Misija: Zeleno. Ta je skladno s Strategijo razvoja družbe 
do leta 2020 skupni imenovalec naših trajnostnih in družbeno odgovornih 
prizadevanj. Vsako leto naše presežke, ki jih ustvarjamo v sodelovanju  
s partnerji in širšo družbeno skupnostjo, strnemo v trajnostno poročilo. 
Tako je tudi za leto 2016 nastala pričujoča publikacija z vsebinami,  
na katere smo v družbi BTC še posebej ponosni.

 NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE

Planet je en sam  
in je naš skupen

Ključne zelene sledi družbe BTC v letu 2016: 
•	 1.760.760 kWh proizvedene zelene energije iz obnovljivih virov,
•	 9.044.876 kWh prihrankov energije iz projektov učinkovite rabe energije,
•	 razbremenitev okolja za 4.868.345 kg ogljikovega dioksida,
•	 znižanje izgub vode na 4,5%,
•	 63% zbranih in ločenih sekundarnih surovin,
•	 22 novih polnilnih točk za električna vozila sistema Avant2Go,
•	 4 nove enosmerne ulice za umiritev prometa in večjo varnost obiskovalcev,
•	 zasaditev 132 novih dreves, 2.000 grmovnic in 1.600 cvetlic.
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Na svetovni ravni je decembra 2015 
odmevalo sprejetje novega globalnega 
podnebnega sporazuma. Natanko leto 
pozneje smo Slovenci dobili Strateški okvir 
prilagajanja podnebnim spremembam, 
ki opredeljuje, da bo Slovenija »do 
leta 2050 postala na vplive podnebnih 
sprememb prilagojena in odporna družba 
z visoko kakovostjo in varnostjo življenja, 
ki celovito izkorišča priložnosti v razmerah 
spremenjenega podnebja na temeljih 
trajnostnega razvoja«. Sporočilo je jasno: 
ukrepanje za varovanje okolja je nujno. 
Za to smo odgovorni vsi – država, lokalne 
skupnosti, podjetja in posamezniki. 

V družbi BTC prevzemamo aktivno vlogo: 
ustvarjamo priložnosti, povezane z zeleno 
ekonomijo, spodbujamo inovativnost in s 
tem prehod v odprto družbo. Pod okriljem 
poslovne enote Misija: Zeleno smo v letu 
2016 naredili korak naprej na vseh ključnih 
področjih: pri odgovornem ravnanju z 
energijo, vodo in odpadki, spodbujanju 
trajnostne mobilnosti, zagotavljanju 

varnosti in podpiranju različnih področij 
družbenega delovanja. Pohvalimo se lahko, 
da vrednost ekoindeksa, s katerim merimo 
uspešnost naših aktivnosti, znaša 482 točk, 
kar je 12 točk več kot leto poprej. 

Pri energetski učinkovitosti smo nadaljevali 
s proizvodnjo zelene energije in 
učinkovitejšo porabo. Skupaj smo izvedli 21 
energetskih projektov in osvojili nagrado 
za »Energetsko učinkovit projekt« za 
sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis 
s presežno energijo iz podjetja AquafilSLO. 
Skupno smo zmanjšali izpuste ogljikovega 
dioksida za kar 4.868.345 kilogramov. 
Preudarni smo bili tudi z vodo. Zaradi 
rednega spremljanja in posodabljanja 
vodovodnega omrežja so izgube vode 
znašale le 4,5 odstotka. Pri ravnanju z 
odpadki se zgledujemo po konceptu 
krožnega gospodarstva. Z našimi projekti 
za modernizacijo sistema ravnanja z 
odpadki in ozaveščanjem javnosti je delež 
sekundarnih surovin med odpadki znašal 
63 odstotkov.

Poskrbeli smo ne le za čistejše, temveč 
tudi varnejše in prijetnejše okolje v BTC 
Cityju Ljubljana. V sodelovanju s podjetjem 
Avant car smo namestili štiri postajališča 
za sistem souporabe električnih vozil 
Avant2Go. Da se usmerjamo v trajnostno 
mobilnost, kaže tudi nakup treh novih 
električnih vozil. Z ureditvijo enosmernih 
ulic in novega prometnega režima po 
konceptu skupnega prometnega prostora 
sta dostop in pomikanje po območju 
BTC Cityja Ljubljana za pešce, kolesarje in 
voznike hitrejša in varnejša. K prijetnemu 
vzdušju pripomore dodatna ozelenitev ob 
prometnih površinah. 

V letu 2016 smo podprli več kot 300 
posameznikov in organizacij z različnih 
področij. Veliko pozornosti smo posvetili 
mladim. Otroke smo pod okriljem projekta 
Spodbujamo prijateljstvo spodbujali h 
kreativnemu ustvarjanju in s podporo 
akciji »Slovenija – mentorska država« 
krepili medgeneracijsko sodelovanje in 
izmenjavo znanja z mladimi. Za diplomante 
smo organizirali dodatno podjetniško 
izobraževanje BTC Campus. 

Na športnem področju smo zopet 
organizirali Maraton Franja BTC City, 
podpirali žensko kolesarsko ekipo BTC 
City Ljubljana ter Smučarsko skakalni 
klub Ljubno BTC in FIS Svetovni pokal v 
smučarskih skokih za ženske. V sodelovanju 
z družbo Gorenje smo oživili kultno 
blagovno znamko koles Rog. 

Drznost smo pokazali tudi pri aktivnostih 
v našem inovativnem mestu BTC City 
Ljubljana. Obe naši ključni inovacijski 
središči sta v letu 2016 doživeli razcvet. 
ABC Hub se je uveljavil kot prizorišče 
poslovnega in družabnega dogajanja, ABC 
pospeševalnik pa je preskočil nacionalne 
meje. Z novima podružnicama Venture 
Gates v nemškem Münchnu in ABC Global 
Home v ameriškem San Joseju je vzpostavil 
most do tehnološko razvitih okolij. S tem se 
odpirajo nove možnosti za pretok znanja, 
dobrih praks in gospodarsko sodelovanje.

Vse to in še več vam v branje in navdih 
ponujamo na naslednjih straneh. Prek 
pobud in pohval naših deležnikov z veseljem 
ugotavljamo, da smo v družbi BTC zgled 
mnogim, ki želijo soustvarjati dobre zgodbe 
za sedanjo in prihodnje generacije. Elana in 
idej nam ne manjka, zato v trajnostnih ritmih 
nadaljujemo tudi v prihodnje.

Jože Mermal,
predsednik uprave družbe BTC

Fotografija: Aleš Beno
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Okoljska in družbena odgovornost v današnjem času postajata 
zaveza in obveza podjetij zaradi posledic, ki jih ima njihovo 
delovanje za okolje in družbo. Odgovorno delovanje ni kratkoročen 
cilj, temveč podmena dolgoročne rasti organizacij. Podjetja, med 
njimi tudi družba BTC, ki s svojimi dobrimi praksami delujejo v 
dobrobit sedanje in prihodnjih generacij, smo zgled posameznikom 
in drugim organizacijam. Smo navdih za vse, ki se s konceptoma 
trajnostnega in družbeno odgovornega delovanja šele srečujejo, 
in spodbuda, da lahko vsakdo že z malimi koraki prispeva k velikim 
okoljskim in družbenim spremembam. 

 O MISIJI: ZELENO

Odgovornost pomeni, 
da sprejmemo sebe kot 
vzrok in rešitev 

v zadnjih 16 letih smo v  
projekte trajnostnega razvoja vložili 

 50,8 milijona  €.
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V družbi BTC se zavedamo pomembnosti 
trajnostnega razvoja in vplivov, ki jih ima 
podjetje na okolje in družbo, v kateri 
deluje. Naš razvoj zato že vrsto let temelji 
na projektih, ki jih snujemo v perspektivi 
okoljske odgovornosti ter v sodelovanju z 
lokalno in širšo družbeno skupnostjo.  
S ponosom povemo, da smo v zadnjih 16 
letih v projekte trajnostnega razvoja vložili 
50,8 milijona evrov. 

V letu 2014 smo tudi zasnovali poslovni 
steber Misija: Zeleno, ki je skupni 
imenovalec trajnostnega razvoja in 
družbeno odgovorne drže celotne družbe 
BTC. Z Misijo: Zeleno ustvarjamo nove 
poslovne priložnosti, ki vpletajo okoljske 
in družbeno odgovorne aktivnosti, 
promocijo zelenih izdelkov, osveščanje 
javnosti o zelenih vrednotah in dejanjih. To 
je platforma za predstavitev naših dobrih 
poslovnih praks in dosežkov, ki se kažejo 
v uspešni rasti, dinamičnem razvoju in 
inovativnih pristopih družbe BTC. 

Misija: Zeleno živi skozi šest misij 

V letu 2016 smo uresničili vrsto projektov in aktivnosti, ki krepijo naše odnose s širšo 
družbeno skupnostjo in puščajo zelene sledi v okolju. Delovanje pod okriljem poslovne 
enote Misija: Zeleno načrtujemo in izvajamo znotraj šestih 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

Vsako leto znova nas zanima, kako uspešni smo v naših prizadevanjih, zato tudi merimo 
učinke vseh šestih misij. V ta namen smo zasnovali t. i. ekoindeks. Ta je naše temeljno 
orodje za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti posameznih aktivnosti in projektov. 
Podrobno ga predstavljamo v naslednjem poglavju.

 

 50,8 milijona  €.



8

Prav vsak posameznik lahko prispeva  
k pomembnim okoljskim premikom

Številne nagrade in priznanja so 
ogledalo naše trajnostne preobrazbe

Uspešnost zelene preobrazbe in inovativnih 
razvojnih praks družbe BTC dokazujejo 
številne nagrade. Te nam dajejo dodaten 
zagon in potrjujejo, da smo na pravi poti. 

V šestih letih smo nanizali naslednje:

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

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 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 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)  certifikat zlate bonitete 

odličnosti družbe Bisnode, ki družbo BTC uvršča med 0,7 % 
podjetij v Sloveniji s tem priznanjem
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Izkaz kakovostnega delovanja družbe 
BTC potrjujejo pridobljeni certifikati 

Družba BTC je za svoje delovanje pridobila 
mednarodno priznane certifikate ISO, ki 
pričajo o kakovosti njenih storitev:

• CERTIFIKAT ISO 9001:2008
zA SISTEm vOdEnjA KAKOvOSTI, 
ki je dokaz dokumentiranega načina 
poslovanja, kar omogoča večjo kontrolo 
nad izvedbo posameznih procesov;

• CERTIFIKAT ISO 14001:2004 
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.

družba BTC je v letu 2016 pridobila 
certifikat zlate bonitete odličnosti, 
ki prispeva k utrjevanju ugleda 
družbe BTC in krepi zaupanje 
deležnikov v domačem in tujem 
poslovnem okolju. Je perspektivno 
poslovno izhodišče in odlično sporočilo 
bankam. Certifikat podeljuje družba 
Bisnode, ki navedeno bonitetno oceno 
izvaja v 12 evropskih državah. Zlata 
boniteta odličnosti je nadpovprečna 
ocena podjetij, ki boniteto odličnosti 
izkazujejo že tri leta zapored in s katero 
bonitetne hiše na osnovi različnih 
kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja 
skozi daljše obdobje.

PODELITEV cERTIfIKATA ZLATE BONITETE ODLIČNOSTI

Družba bTC je kot prva v sloveniji prejela 
certifikat isO 55001:2014 za kakovostno 

upravljanje s premoženjem
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Kitajski pregovor pravi: »Najboljši čas za posaditi drevo je bil pred 
dvajsetimi leti. Drugi najboljši trenutek je danes.« S to mislijo povezujemo 
naše prepričanje, da je kot pri vsaki drugi aktivnosti tudi na področju 
družbene odgovornosti in trajnostnega delovanja ključno ne le načrtovanje 
in izvajanje, temveč tudi merjenje učinkov. Le z rednim merjenjem namreč 
lahko spremljamo uspešnost programov skozi daljše časovno obdobje. 
Kako se tega lotevajo podjetja? Vsako na svoj način; najbolj dosledni pa 
upoštevajo tako kvantitativne kot kvalitativne pokazatelje uspešnosti in 
učinkovitosti. V družbi BTC smo stopili korak dlje: zasnovali smo lastno 
celovito orodje, s katerim lahko opredelimo uspešnost naših okoljskih in 
družbeno odgovornih praks. Predstavljamo vam ekoindeks, ki, kot boste 
videli, iz leta v leto kaže uspešnejšo sliko trajnostnega razvoja družbe BTC.

ekoindeks družbe bTC  
iz leta v leto narašča:  

v letu 2016 je dosegel

 MISIJA: EKOINDEKS

Da lahko sedimo  
v senci drevesa,  
ga je moral  
nekdo posaditi

482 točk.
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DODANA VREDNOST

ENERGIJA,
VODA

VZAMEMO 
IZ OKOLJA

DRUŽBENA
ODGOVORNOST

HUMANIZACIJA 
OKOLJA, 

SPONZORSTVO, 
DONATORSTVO

VARNOST,
PROMET,

RECIKLIRANJE 
ODPADKOV

VRAČANJE 
OKOLJU

STORITVE

STRATEŠKI 
NADZOR

Poslovni model ekoindeks

Da bi konsistentno spremljali trajnostni 
razvoj družbe BTC, smo že v letu 2008 
razvili poslovni model ekoindeks. 
Zanj smo prejeli tudi priznanje za 
najbolj inovativni poslovni model, 
saj je zasnovan tako, da z njim celovito 
vrednotimo vplive delovanja družbe BTC na 
okolje in družbo. Ponosni smo, da vrednost 
ekoindeksa družbe BTC iz leta v leto 
narašča: v letu 2016 je dosegel 482 točk.

482 točk.
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vse aktivnosti družbe BTC ovrednotimo, 
nato izračunamo ekoindeks

Za izračun ekoindeksa v ocenjevanje 
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 in
•	 družbeno odgovorno ravnanje prek 

osveščanja in podpore družbenih 
iniciativ, vključno s sponzorstvom in 
donacijami športnim in kulturnim 
aktivnostim, izobraževanju in znanosti, 
podpiranju inovativnosti ter prizadevanj 
na področju humanizacije okolja. 

Ekoindeks vključuje vse projekte družbe 
BTC, ki vplivajo 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 je »K« kriterij za izračun ekoindeksa 
in lahko doseže najvišjo vrednost 3 točke. 
Točke za posamezno aktivnost se seštejejo 
po formuli Σ (K1 + K2 + K3), čemur sledi 
še seštevek vseh točk za aktivnosti v 
posamezni misiji. 

V letu 2016 smo uspešno nadaljevali 
pozitiven trend naraščanja ekoindeksa. 
Izvedli smo 111 projektov in aktivnosti, ki 
so po ekoindeksu skupaj dosegli 482 točk, 
kar je 12 točk več kot leto poprej in kar 185 
točk več kot pred osmimi leti.

TABElA:  
Vrednosti ekoindeksa po misijah v letu 2016

v družbi bTC z osveščanjem javnosti spodbujamo 
trajnostno delovanje vsakega posameznika

KATEgORIjA

misija: Energetska učinkovitost

misija: varčno z vodo

misija: Odpadki za surovine

Misija: Zeleni promet

misija: varnost za vse

misija: družbeno odgovorni

Skupaj

Število projektov  
in aktivnosti

22

3

3

6

10

67

111

Točke

107

13

12

36

44

270

482
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»Pozitiven trend vrednosti ekoindeksa skozi leta potrjuje naše velike 

ambicije na področju trajnostnega razvoja. Ponosni smo na dosežke, 

še posebej v povezavi z energetsko učinkovitostjo in aktivnostmi,  

ki vključujejo širšo družbo, kjer smo najbolj aktivni. naše poslovne 

partnerje, zaposlene in obiskovalce bomo tudi v prihodnje vključevali 

v iskanje priložnosti in rešitev za družbene in okoljske izzive.«

Miha Mermal, direktor poslovne enote Misija: Zeleno

gRAF:  
Rast vrednosti ekoindeksa po letih

297         340         394        418         429         445         460         470         482

2008         2009         2010        2011         2012         2013         2014         2015         2016
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 MISIJA: ENERGETSKA UČINKOVITOST

najboljši 
obnovljivi vir 
energije so 
inovacije

Energija se pretvarja iz ene oblike v drugo, dobro pa se vrača z dobrim. 
To dobesedno drži za učinkovito rabo energije. S trajnostnim razvojem 
v ospredje prihaja izboljševanje učinkovitosti energetske verige kot 
priložnost za ustvarjanje konkurenčne prednosti. Na področju čiste 
energije se dogajajo pomembni premiki: energetske rešitve postajajo 
čedalje dostopnejše za uporabnike, priča smo inovacijam in novim 
tehnologijam, ki nenehno izboljšujejo obstoječ način proizvodnje in 
rabe energije in prinašajo vedno večje energetske prihranke, odpirajo 
se nova delovna mesta v sektorju obnovljivih virov energije …  
Možnosti za ustvarjanje energetskih prihrankov in razbremenitev 
okolja se zavedamo tudi v družbi BTC, kjer nenehno iščemo priložnosti 
za energetske izboljšave.

v letu 2016 smo iz obnovljivih virov 
proizvedli 1.760.760 kWh zelene energije, 
kar zadostuje za povprečno letno porabo460 gospodinjstev.
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V družbi BTC se lahko pohvalimo, da nas že 
v veliki meri poganja zelena energija.  
Pod okriljem Misije: Energetska učinkovitost 
namreč snujemo projekte, s katerimi 
potrjujemo in udejanjamo odgovorno 
ravnanje z energijo. Nenehno spremljamo 
najnovejše tehnološke trende in inovativne 
tehnologije s področja obnovljivih virov 
energije, iščemo načine za učinkovito 
in odgovorno ravnanje z energenti in 
osveščamo naše deležnike o vsakdanjem 
vedenju, ki prispeva k ustvarjanju 
energetskih prihrankov. Z infrastrukturnimi 
vlaganji proizvajamo energijo iz obnovljivih 
virov na eni strani in si prizadevamo za 
učinkovito rabo zelene energije na drugi. 
v zadnjih šestih letih smo v projekte 
energetske učinkovitosti vložili 
5.862.380 evrov. 

naša ključna cilja na področju 
odgovornega ravnanja z energijo sta:

•	 aktivno upravljanje vseh energentov in s 
tem zmanjševanje porabe v družbi BTC in 
pri poslovnih partnerjih (najemnikih),

•	 izvajanje aktivnosti za odgovornejšo rabo 
energije in iskanje novih energetskih virov.

gRAF:  
Vrednost investicij v energetsko 

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

933.892 1.815.970 834.780 736.663 787.525 753.549

460 gospodinjstev.
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Za zniževanje porabe električne in toplotne 
energije skozi leta vlagamo v racionalizacijo 
hlajenja, toplotno izolacijo pročelij 
objektov, toplotno izolacijo in hidroizolacijo 
streh ter izpopolnjevanje tehnologij. Primer 
slednjega so modernizacija nadzornega 
sistema za ogrevanje, modernizacija 
hlajenja z bankami ledu, uporaba novih 
LED-tehnologij na svetlobnih napisih in 
pri razsvetljavi in informacijski sistem za 
energetsko upravljanje.

proizvajamo zeleno energijo in 
izboljšujemo energetsko učinkovitost

V letu 2016 smo na področju energetske 
učinkovitosti izvedli 21 projektov in za naša 
prizadevanja prejeli nagrado. V nadaljevanju 
navajamo ključne projekte ter posodobitve 
infrastrukture in opreme, s katerimi smo v tem 
letu prispevali k zmanjšanju porabe energije:

•	 ogrevanje Športnega centra Millenium s 
presežno toploto iz družbe AquafilSLO;

•	 zamenjava notranje razsvetljave na 
hodnikih Dvorane A v BTC Cityju 
Ljubljana;

•	 izvedba energetskih pregledov v okviru 
zahtev standarda ISO 50001 za sistem 
upravljanja z energijo;

•	 zamenjava razsvetljave v Športnem 
centru Millenium;

•	 zmanjšanje priključne toplotne moči v 
Vodnem mestu Atlantis;

•	 nadgradnja obstoječega centralnega 
nadzornega sistema za vodenje hladilnih 
naprav v Emporiumu;

•	 zamenjava klimatov v Dvoranah C in D v 
BTC Cityju Novo mesto;

•	 širitev programa za energetski 
menedžment v BTC Cityju Novo 
mesto in stolpnici BTC City ter uvedba 
energetskega knjigovodstva za celotno 
družbo BTC;

•	 ureditev fasad in prenove streh na 
določenih objektih družbe BTC.

»na institutu Jožef stefan za družbo bTC izvajamo 

energetske preglede objektov in predlagamo ukrepe za 

izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Hkrati družba 

bTC s svojim inovativnim okoljem v bTC Cityju Ljubljana 

ponuja idealen ekosistem za testiranje naprednih energetskih 

rešitev. izkušnje in spoznanja našega večletnega sodelovanja 

ustvarjajo priložnosti za vzpostavitev novih inovativnih 

pristopov in celostnih rešitev pri doseganju prihrankov 

energije ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.«

mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

V letu 2016 je družba BTC s tremi sončnimi 
elektrarnami in soproizvodnjo toplotne 
energije proizvedla 1.760.760 kWh zelene 
energije. Poleg tega smo s projekti s 
področja učinkovite rabe energije prihranili 
9.044.876 kWh energije, kar predstavlja 
394-odstotno rast glede na predhodno 
leto. K velikim energetskim prihrankom je 
bistveno pripomogel nov sistem ogrevanja 
Vodnega mesta Atlantis in Športnega 
centra Millenium. Sistem tudi v prihodnje 
obeta prihranke energije in nadaljevanje 
zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida.

TABElA:  
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

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. Skupaj s 
soproizvodnjo toplotne energije lahko 
na leto proizvedemo celo do 2 milijona 
kWh zelene energije. Poleg sončne 
elektrarne v Prekmurju obratuje še plinska 
soproizvodnja oziroma kogeneracijska 
naprava, ki na trajnostno vzdržen način 
proizvaja toplotno in električno energijo. 

KWh/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016

prihranek (projekti uRE) 67.080 830.400 1.198.310 1.635.660 2.296.876 9.044.876

proizvodnja električne 
energije iz OvE

1.017.356 1.226.460 1.535.263 1.618.862 1.785.812 1.760.760

SKupAj 1.084.436 2.056.860 2.733.573 3.254.522 4.082.688 10.805.636

znižanje emisij CO2 (kg) 759.105 1.439.802 1.913.501 2.278.165 2.857.882 4.868.345
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Ogrevanje Športnega centra millenium s 
presežno toploto družbe AquafilSlO

Po enakem sistemu kot ga ima Vodno mesto 
Atlantis, torej z izkoriščanjem odvečne 
toplote iz podjetja AquafilSLO, se od 
konca leta 2016 ogreva tudi Športni center 
Millenium. Uvedba novega sistema obeta 
razbremenitev okolja za dodatnih 201.000 
kilogramov ogljikovega dioksida letno. S tem 
načinom ogrevanja Vodnega mesta Atlantis 
in Športnega centra Millenium v družbi BTC 
sicer ne le ustvarjamo velikih energetskih 
prihrankov, ampak pomembno prispevamo 
k čistejšemu zraku v Ljubljani in višjemu 
življenjskemu standardu meščanov.

»v naših prizadevanjih za trajnostni razvoj dajemo velik poudarek učinkoviti rabi energije. narava 

je ena sama, zato pri varovanju okolja nismo sami, temveč smo soodvisni od drugih organizacij. 

v zadovoljstvo nam je, da smo z družbo bTC za presežno toplotno energijo v družbi aquafilsLO 

našli novo namembnost v vodnem mestu atlantis in Športnem centru Millenium. Upamo, da bo 

ta dobra praksa motivirala tudi druga podjetja za iskanje sinergij na področju okoljevarstva.«

Denis Jahić, direktor podjetja AquafilSLO

V okviru konference 18. Dnevi 
energetikov, ki je 19. in 20. aprila 2016 
potekala v Portorožu, je Časnik Finance 
podelil energetske nagrade. Po izboru 
strokovne komisije smo v družbi BTC 
v sodelovanju s skupino Aquafil prejeli 
nagrado v kategoriji »Energetsko 
učinkovit projekt« za sistem ogrevanja 
Vodnega mesta Atlantis z odpadno 
industrijsko toploto iz takratnega 
podjetja Julon oziroma današnje 
družbe AquafilSLO. S projektom smo 
zmanjšali proizvodnjo toplotne 
energije v ljubljani in zmanjšali 
emisije ogljikovega dioksida za 
več kot dva tisoč ton na leto. To je 
približno toliko, kolikor jih povzroči 
1.100 avtomobilov, ki vsako leto 
prevozijo po 12.700 kilometrov. 
Nov sistem ogrevanja je prispeval k 
doseganju kar treh četrtin prihrankov, 
ki smo jih v družbi BTC ustvarili pri vseh 
projektih s področja učinkovite rabe 
energije v letu 2016.

ENERGETSKA NAGRADA ZA SISTEM OGREVANJA VODNEGA MESTA ATLANTIS

Podelitev 
energetske 

nagrade

2.000.000
KG MANJ EMISIJ CO2  NA LETO

2.201.000
KG MANJ EMISIJ CO2  NA LETO

201.000
KG MANJ EMISIJ CO2  NA LETO
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 MISIJA: VARČNO Z VODO

vode ne cenimo, 
dokler vodnjak 
ni suh

Naslovno misel smo si sposodili od britanskega avtorja Thomasa 
Fullerja iz 17. stoletja. Voda je življenjsko pomembna dobrina in 
nepogrešljiva za vsa živa bitja. Kako pomembna je za Slovence, priča 
dejstvo, da so novembra 2016 slovenski poslanci potrdili zapis pravice 
do pitne vode v ustavo. Da bo voda na Zemlji v prihodnosti še bolj kot 
danes predstavljala strateško dobrino, kažejo napovedi Organizacije za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) do leta 2050. Do takrat naj bi 
se povpraševanje po vodi zaradi rasti števila prebivalstva in ekonomske 
rasti povečalo za 55 odstotkov, hkrati pa naj bi se kakovost vode znatno 
poslabšala. V družbi BTC si želimo, da bi vsi prepoznali pomembnost 
prvega stavka tega uvoda in se do vode pričeli vesti bolj spoštljivo. 

s posodobitvijo vodovodnega omrežja in 
rednim spremljanjem porabe so v letu 2016 

izgube vode znašale le 4,  5 %.
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V družbi BTC se pomembnosti odgovornega ravnanja z 
vodo zavedamo, zato z vodo ravnamo preudarno.  
Z našim informacijskim sistemom pravočasno ugotavljamo 
morebitne izgube vode, redno spremljamo njeno porabo 
in z različnimi ukrepi poskušamo porabo še dodatno 
zmanjšati. Zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce 
s pozivnimi sporočili spodbujamo k odgovornejši porabi 
vode. Poleg osveščanja vlagamo v obnovo vodnih, 
hidrantnih in kanalizacijskih omrežij ter uvajanje novih 
tehnologij. V zadnjih 15 letih smo zamenjali 1.750 metrov 
vodovodnih cevi. S tem smo izgube vode od leta 2000 
zmanjšali z 20 % na 4,5 %. Rezultati trajnostnih projektov 
na področju odgovornega ravnanja z vodo kažejo na 
vzdrževano vodovodno omrežje in manjše izgube vode.

V letu 2016 smo na področju odgovornega ravnanja z vodo 
izvedli naslednje projekte:

•	 delna menjava (4 filtri) peščenega filtrirnega medija v 
filtrih za pripravo kopalne vode v Vodnem mestu Atlantis,

•	 menjava potopnih črpalk za pranje filtrov v Vodnem 
mestu Atlantis,

•	 zamenjava elementov zunanjega vodovodnega omrežja 
med Tržnico BTC City in Dvorano 5.

»Podjetje solvera Lynx in družbo bTC druži 

sodelovanje na področju informacijske 

podpore za energetski menedžment. veseli 

smo, da imajo naše informacijske rešitve 

konkretne pozitivne okoljske učinke.  

na primer, na področju odgovornega 

ravnanja z vodo z učinkovitim nadzorom 

redno spremljamo porabo.  

s tem prepoznavamo nihanja v porabi 

in lahko posledično hitro odkrivamo 

morebitne izgube vode, ki so minimalne.«

Arne Mislej, izvršni direktor podjetja Solvera Lynx

le 4,  5 %.
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63 % sekundarnih  
 surovin.

 MISIJA: ODPADKI ZA SUROVINE 

Pripnite varnostne 
pasove: odpadki 
krožijo in postajajo 
vrednost

Zaradi naraščanja števila prebivalstva, omejenosti naravnih virov in 
surovin ter prekomernega kopičenja odpadkov Evropska unija spodbuja 
prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo. Gre za koncept,  
ki nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni stopnji. Pomembno je, 
da se tega podjetja zavedajo že pri zasnovi izdelkov, ki naj omogočajo 
kroženje uporabljenih materialov. Cilj je, da odpadki ene industrije 
postanejo vhodna surovina za drugo. Aktivno sodelovanje je tako nujno 
za uspeh. Trajnostna rast tudi družbo BTC usmerja v koncept krožnega 
gospodarstva. Pri tem z ločevanjem odpadkov zmanjšujemo breme za 
okolje na eni strani in z njihovo ponovno uporabo prihranimo energijo 
in surovine na drugi.

v letu 2016 smo skupaj 
s poslovnimi partnerji 

zbrali in ločili 
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63 % sekundarnih  
 surovin.

Skladno s smernicami za sistem ravnanja 
z okoljem, ki so zapisane v standardu 
ISO 14001, v družbi BTC uresničujemo 
okoljevarstvena načela in izvajamo okoljske 
programe – tudi na področju odgovornega 
ravnanja z odpadki. Dosledno uresničujemo 
pomembna cilja na tem področju: povečati 
delež ločenih sekundarnih surovin v 
celotnih odpadkih, ki jih posredujemo 
v reciklažo, in zmanjšati delež mešanih 
komunalnih odpadkov. 

Odgovorno ravnanje z odpadki se 
začne z našimi ključnimi deležniki

V družbi BTC imamo vzpostavljen dober in 
učinkovit sistem načrtnega in sprotnega 
zbiranja ter ločevanja odpadkov na izvoru. 
Tako so zaposlenim v poslovnih prostorih 
na voljo triprekatni koši za ločevanje 
odpadkov, za obiskovalce smo postavili 
ekološke otoke z ločevalnimi koši, za 
najemnike prostorov pa smo za ločevanje 
odpadkov uredili sortirna mesta. V štirih 

enotah – BTC City Ljubljana, Novo mesto 
in Murska Sobota ter BTC Logistični center 
– imamo tudi svoje ekološke postaje in 
stiskalnice odpadkov. Pri vseh dejavnostih 
v družbi BTC večji del odpadkov ustvarijo 
podjetja in le manjši del obiskovalci. 
Kontinuirano informiranje, osveščanje in 
spodbujanje vseh deležnikov, še posebej 
poslovnih partnerjev, je ključno za pozitivne 
premike na področju odgovornega 
ravnanja z odpadki.

prizadevamo si za več sekundarnih 
surovin in manj mešanih komunalnih 
odpadkov

V letu 2016 smo v družbi BTC zbrali kar 
3.831 ton različnih odpadkov, ki smo jih na 
svojih ekoloških postajah skrbno ločili na 
28 frakcij, od tega 18 frakcij sekundarnih 
surovin. Te frakcije, združene v širše 
kategorije, predstavljajo naslednje vrste 
sekundarnih surovin: papirna in kartonska 
embalaža, biološko razgradljivi odpadki, 

gradbeni odpadki, mešana embalaža, 
plastična embalaža, lesena embalaža, 
steklena embalaža, kovine in kovinska 
embalaža. Od celotne količine zbranih 
odpadkov smo v letu 2016 že na samem 
izvoru ločili 63 % sekundarnih surovin. 
Za ravnanje z mešanimi komunalnimi 
odpadki je zadolženo komunalno podjetje 
v sortirnici odpadkov na centralni ekološki 
postaji, kjer se iz njih pridobi nadaljnjih  
40 % surovin. 
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Električno vozilo za odvoz odpadkov na območju BTC City Ljubljana

V letu 2016 smo na področju zbiranja, 
ločevanja in odvažanja odpadkov izvedli 
naslednje projekte:

•	 nova mobilna stiskalnica odpadkov na 
Tržnici BTC City,

•	 nakup vozičkov Rolli in ponjav z 
namenom zmanjšanja količine odpadne 
folije v BTC Logističnem centru,

•	 ureditev lovilcev olj v BTC Cityju Murska 
Sobota.

Rezultati projektov za modernizacijo 
sistema ravnanja z odpadki in ozaveščanje 
javnosti o odgovornem ravnanju se kažejo 
v povečevanju deleža sekundarnih surovin 
in zmanjševanju deleža komunalnih 
odpadkov. Od leta 2000, ko smo začeli 
sistematično ravnati z njimi, nam 
je uspelo delež ločenih odpadkov 
povečati z 20 % na 63 %.

gRAF:  
Delež zbranih odpadkov 

(v %) v letu 2016

63 % 
sekundarne 

surovine

37 %  
ostali 

odpadki
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gRAF:  
Glavne vrste sekundarnih surovin 
(delež v %) v letu 2016

35 % papirna in kartonska embalaža

16 % biorazgradljivi odpadki

11 % mešana embalaža

8 % gradbeni odpadki
8 % steklena embalaža
8 % plastična embalaža

7 % lesena embalaža
7 % kovine in kovinska embalaža

»v podjetju ees sistemi smo odgovorni za 

vzdrževanje in urejanje okolice v bTC Cityju 

Ljubljana, vključno z odvozom ločeno 

zbranih odpadkov na centralno ekološko 

postajo. skozi leta opažamo, da obiskovalci 

in zaposleni na območju bTC Cityja 

Ljubljana vse bolj vestno ločujejo odpadke. 

To potrjuje pozitivne učinke sodelovanja z 

družbo bTC in osveščanja o pomembnosti 

odgovornega ravnanja z odpadki.« 

Aleš Celar, direktor podjetja EES Sistemi

35 %  
papirna in 
kartonska 
embalaža

16 %  
biorazgradljivi 

odpadki

11 %  
mešana 

embalaža

8 %

8 %

8 %

7 %
7 %
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490 parkirnih mest.
 MISIJA: ZELENI PROMET 

Da, tudi 
promet je 
lahko zelen

Ko obstanemo v prometu, pomislimo, ali sami ne ustvarjamo tega 
prometa. Podnebne spremembe, onesnaževanje okolja in pobude 
za trajnostni razvoj so neločljivo povezani s prometom, ki je eden 
največjih povzročiteljev izpustov škodljivih snovi v ozračje. Svetovni 
trend na področju zelenega prometa je elektromobilnost, ki tako v 
Evropi kot Sloveniji doživlja razcvet: ponudba in povpraševanje po 
električnih vozilih naraščata, uveljavljajo se novi poslovni modeli, 
razvijajo se tehnologije na področju baterij, v izgradnji je polnilna 
infrastruktura … Vse to podpira prizadevanja za postopen prehod na 
alternativna goriva v prometu. 

Kolesarjem je v  
bTC Cityju Ljubljana 

na voljo več kot 
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Energetski koncept Slovenije predvideva 
močno zmanjšanje izpustov toplogrednih 
plinov do leta 2055; do takrat naj 
bi dosegli 100-odstotno električno 
mobilnost v osebnem in javnem prometu. 
Elektromotorje smo zagnali tudi v družbi 
BTC, kjer se v letu 2016 lahko pohvalimo 
z nakupom treh novih električnih vozil 
in vzpostavitvijo sistema za souporabo 
električnih vozil »Avant2Go«. 

Zmanjševanju vplivov prometa na okolje, 
večji pretočnosti prometa in prometni 
varnosti za pešce, kolesarje in obiskovalce 
z avtomobili v družbi BTC posvečamo 
pozornost s projekti v okviru Misije: Zeleni 
promet. Pri tem se osredotočamo na 
zagotavljanje parkirnih mest, posodobitev 
prometne infrastrukture in uveljavljanje 
alternativnih načinov mobilnosti. 

V letu 2016 smo na področju prometa 
uresničili več projektov. Najpomembnejši 
med njimi, ki prispevajo k večji varnosti 
obiskovalcev in pretočnosti prometa, so: 

•	 štiri nova postajališča za souporabo 
električnih vozil v okviru sistema 
Avant2Go,

•	 2. faza ureditve parkirišča med 
restavracijo Argentino in Letališko cesto,

•	 nova parkirna mesta za obiskovalce med 
južnim delom restavracije Argentino 
in Športnim centrom Millenium v BTC 
Cityju Ljubljana,

•	 obogatitev voznega parka s tremi novimi 
električnimi vozili Renault Zoe in BMW i3 
za službene namene družbe BTC,

•	 ureditev kolesarnice v kleti Kristalne palače.

dostop do BTC Cityja ljubljana je 
prijazen za pešce, kolesarje in voznike 

Na področju upravljanja prometa smo že 
v preteklosti izvedli številne pomembne 
projekte. Izstopa predvsem BTC City 
Ljubljana, ki ga letno obišče 21 milijonov 
obiskovalcev. Množični obisk zahteva 
ustrezne infrastrukturne rešitve, zato na 
celotnem območju ljubljanskega BTC 
Cityja vlagamo v projekte, ki naše mestece 

naredijo še bolj prijazno obiskovalcem, ne 
glede na to, ali ga obiščejo peš, s kolesom 
ali avtomobilom. Tako urejamo kolesarske 
steze in pešpoti ter dodatne pločnike. 
Kolesarjem je v BTC Cityju Ljubljana na 
voljo sistem souporabe koles BicikeLJ 
ter več kot 490 parkirnih mest za kolesa. 
Za varnejši in bolj pretočen promet je 
bilo zgrajenih 15 krožišč in garažna hiša, 
postavili pa smo tudi table za obveščanje 
o prostih parkirnih mestih. Na celotnem 
območju je na voljo 8.500 brezplačnih 
parkirnih mest, med katerimi so posebna 
parkirna mesta za invalide in nosečnice. Ob 
dnevnih konicah in prireditvah v BTC Cityju 
Ljubljana zagotovimo urejeno vodenje in 
usmerjanje prometa.

Za dostop do BTC Cityja Ljubljana in 
premagovanje krajših razdalj na samem 
območju sta obiskovalcem na voljo 
mestni avtobus in brezplačni Citybus. Od 
septembra 2016 smo obstoječi avtobusni 
povezavi Ljubljanskega potniškega 
prometa s številko 27 dodali še novo in 

490 parkirnih mest.
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sicer s številko 24, katere končna postaja je 
pri Vodnem mestu Atlantis. 

poganja nas elektrika

Posluh imamo za voznike električnih vozil, 
ki jim omogočamo polnjenje avtomobilov 
na treh brezplačnih polnilnih mestih v BTC 
Cityju Ljubljana. Ena največjih pridobitev 
na področju zelenega prometa v letu 2016 
je vzpostavitev sistema za souporabo 
električnih vozil Avant2Go. V sodelovanju s 
podjetjem Avant car smo namreč zagotovili 
štiri postajališča na območju BTC Cityja 
Ljubljana. Trendu elektromobilnosti sledimo 
tudi v družbi BTC, saj za prevoz po območju 
uporabljamo štiri električna vozila. Eno izmed 
njih, ki z napisom osvešča o zeleni mobilnosti, 
uporablja naša kurirska služba. Vse našteto 
uresničuje vizijo energijsko varčnega in 
prometno urejenega visokotehnološkega 
mesta BTC City Ljubljana.

Električno vozilo kurirske službe BTC

»souporaba vozil v urbanih središčih predstavlja ugodno in okolju 

prijazno obliko mobilnosti, ki je preprosto dosegljiva preko pametnih 

naprav. v sistem avant2Go, v katerega je vključeno tudi območje bTC 

City Ljubljana, vključujemo le 100-odstotna električna vozila uveljavljenih 

proizvajalcev. skupaj s povezano infrastrukturo polnilnih postaj prispevamo 

k zmanjševanju ogljičnega odtisa ter osveščamo o čistih in dostopnih 

rešitvah sodobne mobilnosti, ki so skladne z globalnima trendoma delitvene 

ekonomije in neodvisnosti od fosilnih goriv.«  

Gašper Žvan, direktor podjetja Avant Car
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Družba BTC je v sodelovanju s 
podjetjem Avant car v BTC Cityju 
Ljubljana septembra 2016 vzpostavila 
štiri postajališča za sistem souporabe 
vozil Avant2Go. Gre za nov trend 
trajnostne mobilnosti, ki omogoča 
souporabo 100-odstotno električnih 
vozil. z uvedbo sistema bo ljubljana 
postopoma razbremenjena za od 
500 do 1000 vozil dnevno, večja 
izkoriščenost vozil posledično vpliva 
na zmanjševanje prometne gneče 
in k manjši okoljski onesnaženosti 
zaradi izpustov. Za souporabo vozila 
uporabniki potrebujejo zgolj veljavno 
vozniško dovoljenje in aplikacijo na 
pametnem telefonu. BTC City Ljubljana 
uporabnikom skupaj ponuja 15 polnilnih 
postaj za električna vozila. Od tega jih 
je 11 namenjenih souporabi, štiri pa 
so na voljo ostalim obiskovalcem z 
električnimi vozili.

BTc cITy LJUBLJANA S šTIRIMI NOVIMI POSTAJALIšČI ZA SOUPORABO 
ELEKTRIČNIh VOZIL AVANT2GO

Souporaba električnih vozil Avant2Go
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4 nove enosmerne   
 ulice.

MISIJA: VARNOST ZA VSE 

varnost je predpogoj 
za svobodo in 
kakovost življenja

Vprašanje varnosti se v zadnjih letih zaradi zaostrenih varnostnih  
razmer v svetu uvršča visoko na politično in gospodarsko agendo.  
Poleg varnosti v fizičnem okolju ta vse bolj dobiva veljavo še v digitalnem 
svetu. Preventivno ukrepanje in nameščanje ustreznih varnostnih 
rešitev je ključno. Za odprta območja z visoko frekvenco obiskovalcev, 
kot je denimo naš BTC City Ljubljana, je zagotovitev 100-odstotnega 
nadzora poseben izziv. V družbi BTC se osredotočamo predvsem na 
splošno, požarno in prometno varnost. Hkrati zmanjšujemo verjetnost 
za nastanek situacij, ki bi ogrozile varnost naših obiskovalcev, poslovnih 
partnerjev in zaposlenih, in smo pripravljeni na hitro ter učinkovito 
ukrepanje v primeru, da bi se pripetile.

v letu 2016 smo v bTC Cityju Ljubljana 
za večjo prometno varnost po konceptu 

skupnega prometnega prostora uredili
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Varnost zagotavljamo z različnimi 
aktivnostmi, predvsem s preventivnimi 
ukrepi za preprečevanje požarov ter 
vzdrževanje in posodabljanje sistemov 
varovanja premoženja. Z namenom 
učinkovitega zagotavljanja splošne 
varnosti na območju BTC Cityja Ljubljana 
deluje lastna enota za varovanje. Naše 
osebje se redno udeležuje strokovnih 
izobraževanj in izpopolnjevanj. Prav tako 
naša enota sodeluje s policijo, reševalci in 
gasilci. V okviru splošne varnosti nenehno 
posodabljamo centralno voden video-sistem 
ter protivlomne in protipožarne sisteme. 

V letu 2016 smo za okrepitev varnosti 
izvedli naslednje projekte: 

•	 ureditev enosmernih ulic in uvedba 
novega prometnega režima po konceptu 
skupnega prometnega prostora,

•	 prestavitev strežniškega prostora v 
namenski strežniški prostor v kleti 
Kristalne palače,

•	 pridobitev novega avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja (AED) v poslovni 
stolpnici BTC City, ki ga je družbi BTC 
izročila UniCredit Bank,

•	 posodobitev varnostne razsvetljave v 
Vodnem mestu Atlantis,

•	 ureditev strelovoda na vzhodnem delu 
fasade Dvorane A,

•	 dodatna ureditev požarnega izhoda na 
severnem delu Dvorane 7,

•	 ureditev varnostne razsvetljave v Dvorani 8,
•	 nadgradnja in razširitev požarnega 

javljanja v objektih na območju BTC  
City Ljubljana,

•	 nadgradnja požarne varnosti v objektu G 
– hladilnici – v BTC Logističnem centru,

•	 sodelovanje v projektu Varno na kolesu.

Za zagotavljanje visoke stopnje varnosti 
je zaslužna kombinacija usposobljenih 
zaposlenih in rednih naložb v 
modernizacijo in izboljševanje varnostnih 
sistemov. Tega se zavedajo tudi naši 
obiskovalci, poslovni partnerji in zaposleni, 
ki se na območju BTC Cityja Ljubljana 
počutijo varno. 

4 nove enosmerne   
 ulice.
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V letu 2016 smo uredili štiri nove 
enosmerne ulice v BTC Cityju Ljubljana. 
Posodobitev prometne infrastrukture na 
novih enosmernih ulicah umirja promet 
in za obiskovalce pomeni prijaznejšo 
ureditev prostora. Obiskovalci se lahko 
zapeljejo po enosmernem vozišču, 
pešci se lahko sprehodijo po novi 
pešpoti, kolesarji pa so dobili nove 
odseke kolesarskih stez. Takšna 
prometna ureditev pomeni prijetnejši 
utrip, h kateremu dodatno pripomore 
ozelenitev območja. Nove prometne 
površine smo namreč ozelenili z 
zasaditvijo 91 dreves in z več kot 2.000 
grmovnicami. Z novo ureditvijo se 
ohranja število parkirnih mest, postopno 
pa se izboljšuje pretočnost prometa na 
celotnem območju.

OBMOČJE BTc cITyJA LJUBLJANA UREJAMO SKLADNO S KONcEPTOM 
SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA 

Fotografija: Andrej Smajila

Enota varovanja družbe BTC
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»Z družbo bTC sodelujemo že več kot 25 

let. skupaj razvijamo sistem fizičnega in 

tehničnega varovanja bTC Cityja Ljubljana 

v skladu s sodobnimi smernicami. naš 

glavni cilj je, da zagotovimo ustrezno 

varnost na območju bTC Cityja Ljubljana in 

da se obiskovalci tu počutijo varno.«   

Robert Pistotnik, predsednik uprave koncerna Sintal
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300 organizacij ...

MISIJA: DRUŽBENO ODGOVORNI 

Posamezniki 
smo kapljice, 
skupaj smo 
ocean

Afriški pregovor pravi: »Če želiš iti hitro, pojdi sam. Če želiš iti daleč, 
pojdi skupaj.« Tudi v družbi BTC verjamemo, da dobre zgodbe nastajajo 
s sodelovanjem. Koncept družbene odgovornosti je že davno prerasel 
zgolj enkratna sponzorstva in donacije. V družbi BTC družbeno 
odgovornost razumemo precej širše in dolgotrajnejše. Aktivnosti 
snujemo v perspektivi strateškega razvoja družbe; s posamezniki in 
organizacijami gradimo trdne odnose in na mnogih področjih aktivno 
soustvarjamo dosežke. Ponosni smo, da postavljamo dober zgled in 
da aktivno sodelujemo pri preobrazbi Slovenije v zeleno, prijazno in 
napredno državo, v kateri je užitek živeti in ustvarjati. 

samo v letu 2016 smo 
podprli več kot 
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300 organizacij ...

V družbi BTC rastemo skupaj z ljudmi in 
organizacijami, ki nas obdajajo in s katerimi 
nas družijo skupne vrednote, med njimi 
še posebej etično delovanje, spoštovanje 
okolja, inovativnost, spodbujanje razvoja 
in ustvarjanje dodane vrednosti. V zadnjih 
šestih letih smo za družbeno odgovorne 
projekte namenili kar 6.252.284 EUR. 
Samo v letu 2016 smo podprli več kot 300 
organizacij, posameznikov, dogodkov in 
drugih aktivnosti ter projektov z različnih 
področij, denimo športa, izobraževanja in 
znanosti, inovativnosti, kulture, prometa in 
ekologije. Izbrane navdihujoče utrinke naših 
aktivnosti predstavljamo v nadaljevanju. 

gRAF:  
Medletna primerjava vrednosti 

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

830.000 956.000 1.062.000 1.082.627 1.166.408 1.155.249
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Osredotočamo se na mlade  
in smo dobrodelni

Pri projektih, pri katerih smo v letu 2016 
v družbi BTC sodelovali, smo posebno 
pozornost namenili mladim. Že četrto leto 
zapored smo podprli natečaj Spodbujamo 
prijateljstvo, ki ga organizira Društvo za 
trajnostni razvoj Sobivanje ob podpori 
Olimpijskega komiteja Slovenije. Natečaj 
je spodbudil 2.800 otrok iz 70 vrtcev in 
osnovnih šol k razmišljanju o pomenu 
prijateljstva in h kreativnemu ustvarjanju. 
Najboljša likovna dela so bila nagrajena 
na treh zaključnih regionalnih dogodkih v 
BTC Cityjih po Sloveniji: v Ljubljani, Novem 
mestu in Murski Soboti.

Maja 2016 so učenci in dijaki treh 
ljubljanskih šol, ki so vključene v program 
Ekošola, v okolici Kristalne palače zasadili 
1.600 cvetlic. Gre za dober primer širšega 
partnerskega projekta. Zasaditev sta pod 
okriljem poslovne enote Misija: Zeleno in 
projekta šolska VRTilnica izvedli Ekošola in 
družba Knauf Insulation, ki je prispevala 
zelene kocke Urbanscape. Podporniki 
projekta so bili še Semenarna Ljubljana 
in družba Unicommerce, ki je šolarjem 
priskrbela vrtno orodje. Z zasaditvijo 
okolice najbolj trajnostne zgradbe v 
Sloveniji smo v družbi BTC stopili korak 
dlje pri urejanju BTC Cityja Ljubljana po 
meri sodobnega trajnostnega, varnega in 
obiskovalcem prijaznega družabnega in 
poslovnega središča.

Tudi letos smo uspeli šport povezati z 
dobrodelnostjo. Na športnem podiju 
tako izstopa že 11. tradicionalno 24-
urno dobrodelno kolesarjenje z Markom 
Balohom v Športnem centru Millenium. 
Udeležilo se ga je 125 kolesarjev, kar je 
največ doslej. Kolesarski dogodek smo 
organizirali v podporo humanitarni 
organizaciji Anina zvezdica. Obiskovalci so v 
okviru dogodka za pomoči potrebne zbrali 
pol tone hrane z daljšim rokom uporabe.

V Športnem centru Millenium je potekal še 
dobrodelni teniški turnir – Memorial Pavla 
Kosa. Na dogodku so se zbrali številni športni 
navdušenci. Med njimi so loparje vihtele 
legende slovenskega športa, novinarji, 
gospodarstveniki in prijatelji Pavla Kosa, 
prvega direktorja Športnega centra Millenium.

šport
Tudi v letu 2016 smo nadaljevali našo več 
kot 20-letno tradicijo podpiranja Smučarsko 
skakalnega kluba Ljubno ob Savinji BTC. 
Kot generalni pokrovitelj smo za vikend ob 
valentinovem, 13. in 14. februarja, že petič 
zapored podprli tekmi FIS Svetovnega pokala 
v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem 
ob Savinji. Najboljše smučarke skakalke sveta, 
med njimi tudi naše »vražje Slovenke«, so se 
prvič spustile z nove skakalnice, ki je dekletom 
omogočila daljše in lepše skoke ter prvo zmago 
Slovenk na domačih tleh. dogodek ljubno 
2016 je v dveh dneh obiskalo več kot 10.000 
navijačev, televizijski prenos je omogočilo 
več kot 10 držav z vsega sveta, na slovenski 
nacionalni televiziji pa si je tekmi v dveh 
dneh ogledalo več kot 600.000 gledalcev. 

fIS SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIh SKOKIh ZA ŽENSKE 
NA LJUBNEM OB SAVINJI

Tekme na Ljubnem ob Savinji v mednarodni sredini slovijo 
kot najboljše tako z organizacijskega vidika kot z vidika obiska 
in samega vzdušja. Zahvala gre krajanom, prostovoljcem, 
pokroviteljem in vsem ljubiteljem te športne discipline, ki 
prispevajo k edinstveni pozitivni energiji v Zgornji Savinjski 
dolini. V sodelovanju z njimi je družba BTC okrepila ugled in 
prepoznavnost ženskih smučarskih skokov v Sloveniji in na 
mednarodnem prizorišču. 
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V letu 2016 smo v družbi BTC v 
sodelovanju s Kolesarskim društvom Rog 
in ob podpori Mestne občine Ljubljana 
ter drugih pokroviteljev organizirali 
jubilejni, 35. Maraton Franja BTC City 
Ljubljana. Kljub slabi vremenski napovedi 
je v treh dneh na petih kolesarskih 
preizkušnjah z izjemno športno energijo 
privabil skupno 6.047 tekmovalcev 
iz 34 držav. Zanje je navijalo več kot 
20.000 obiskovalcev in navijačev 
ob progi in na osrednjem prizorišču 
v BTC Cityju ljubljana. V družbi BTC 
smo generalni sponzor Maratona Franja 
BTC City že od leta 2003. Gre za osrednji 
kolesarski dogodek z največjo udeležbo 
na slovenskih tleh, ki krepi kolesarsko 
kulturo med rekreativnimi kolesarji. Z 
njim spodbujamo kolesarstvo ne le na 
profesionalni ravni, temveč nadaljujemo 
tudi tradicijo spodbujanja tega 
razgibanega športa kot načina rekreacije.

V letu, ko je svet nestrpno pričakoval 
poletne olimpijske igre Rio 2016, 
je olimpijski duh preplavil tudi BTC 
City Ljubljana. Ta je postal mesto 
slovenskega olimpijskega gibanja. V 
okviru preobrazbe BTC Cityja Ljubljana 
v varen in živahen javni prostor je bila v 
sodelovanju z Olimpijskim komitejem 
Slovenije – Združenjem športnih zvez 
postavljena olimpijska pot s klopmi in 
olimpijsko uro, ki je odštevala čas do 
pričetka poletnih olimpijskih iger v Rio 
de Janeiru. V BTC Cityju Ljubljana je 
bil odprt tudi Olimpijski izobraževalni 
center, namenjen predstavitvi zgodovine 
slovenskih olimpijcev in njihovih dosežkov 
na poletnih in zimskih igrah. Otvoritev 
je z obiskom počastil sam predsednik 
Mednarodnega olimpijskega komiteja 
Thomas Bach. V sklopu centra sta svoj 
prostor našli še novi večnamenska dvorana 
in trgovina s spominki. Z organizacijo 
programov za otroke in učnimi 
uricami z nekdanjimi slovenskimi 
olimpijci bo center v prihodnje dobil 
večjo vlogo pri promociji športa, 
posebej med mladimi. 

MARATON fRANJA BTc cITy JE DOŽIVEL 35. PONOVITEV

OTVORITEV SLOVENSKEGA OLIMPIJSKEGA 
IZOBRAŽEVALNEGA cENTRA IN IZOBRAŽEVALNE UČNE 

POTI V BTc cITyJU LJUBLJANA

Fotografija: Prijavim.se
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BTC Campus v Ljubljani

1. obletnica Zavoda AAMI

kultura

S PODPIRANJEM ZAVODA AAMI RAZPIRAMO KRILA USTVARJALcEV 

PROGRAM BTc cAMPUS JE 60 MLADIM ODPRL VRATA DO ZAPOSLITVE

Podporo kulturi v družbi BTC izkazujemo 
prek naših partnerskih organizacij. V Kristalni 
palači in Dvorani A omogočamo delovanje 
Zavodu Atelje Art Murn International, ki 
odpira nove možnosti za razširitev dejavnosti 
umetnikov in projektov na področjih 
kulture in umetnosti. Ustvarjalcem zavod 
v svojih galerijskih prostorih v BTC Cityju 
Ljubljana ponuja prostor za razstavljanje, 
promocijo in prodajo del. Zavod podjetjem 
in posameznikom nudi svetovanje in 
posredovanje pri nakupu umetniških del, 
sestavni del delovanja pa je tudi ozaveščanje 
in izobraževanje širše javnosti o umetnosti.

Družba BTC je v letu 2016 v sodelovanju s 
partnerji – Zavodom RS za zaposlovanje in 
Centrom poslovne odličnosti Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani ter Mestno občino 
Murska Sobota – mladim omogočila podjetniško 
izobraževanje BTC Campus. Izobraževanje 
je organizirala za 60 udeležencev na dveh 
lokacijah. Poleg že četrte generacije 30 mladih, 
ki je izobraževanje obiskovala in uspešno 
končala v zagonskem središču ABC Hub v BTC 
Cityju Ljubljana, je program za trideseterico 
udeležencev prvič potekal tudi v BTC Cityju 
Murska Sobota. BTC Campus, ki je namenjen 
brezposelnim diplomantom, udeležencem 
omogoča dostop do novega podjetniškega 
znanja in spoznavanja ljudi. Z udeležbo v 
programu mladi izboljšajo svoje zaposlitvene 
možnosti, nekateri pa se celo opogumijo za 
uresničitev lastne podjetniške ideje.

Fotografija: Gregor Murn
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DRUŽBA BTc BO OBNOVILA STARO LETALIšČE LJUBLJANA 

Vizualizacija obnove starega letališča Ljubljana

V družbi BTC smo se v letu 2016 edini 
prijavili na javni razpis in s projektom 
obnove Starega letališča Ljubljana vstopili 
v javno-zasebno partnerstvo z Mestno 
občino Ljubljana. Cilj projekta je obnoviti 
letališče, urediti okolico in programsko 
oživiti in predstaviti lokacijo kot 
kulturno dediščino izjemnega pomena, 
skladno z usmeritvami Mestne občine 
ljubljana in drugih organizacij, vpetih 
v projekt (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Muzej in galerije mesta 
Ljubljane, Javna agencija za civilno letalstvo 
Republike Slovenije).

Predmet prenove sta letališki stolp in 
letališka stavba s pripadajočo okolico. 
Območje spomenika lokalnega pomena 
predstavlja ohranjen del prvega 
slovenskega civilnega letališča, ki je 
delovalo v letih od 1933 do 1963 in nato 
kot športno letališče do leta 1979. Leta 
2011 je območje postalo kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Objekti, ki predstavljajo 
še ohranjen del, imajo izjemno zgodovinsko 
in arhitekturno vrednost ter so zanimivi 
zaradi odsevanja zgodovinskih, tehničnih, 
urbanističnih, arhitekturnih, likovnih in 
krajinskih vrednot.

Odločitev družbe BTC za investicijo v 
projekt temelji na dolgoletnih izkušnjah 
in dobrih praksah na področju upravljanja 
z nepremičninami, premoženjem in 
prostorom ter sinergijah z okoljem, v 
katerem je že prisotna. Projekt namreč 
prispeva k uresničevanju ciljev družbe BTC 
na področju upravljanja s prostorom in 
podpiranja kulture. 

izobraževanje 
in znanost
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»abC pospeševalnik ponuja okolje za razvoj inovativnih 

idej. njegova umeščenost v bTC City Ljubljana je 

idealna za podjetnike, ki želijo svoje ideje preizkusiti 

v potrošniškem okolju. verjamemo, da se napredna 

miselnost izza sten pospeševalnika hitro širi navzven in jo lahko začutimo tudi v bTC Cityju 

Ljubljana. Hvaležni in navdušeni smo, da ima družba bTC posluh za prebojne ideje in da 

skupaj ustvarjamo inovativno poslovno zgodbo – v in za slovenijo, pa tudi širše.«   

Urška Jež, soustanoviteljica in izvršna direktorica ABC pospeševalnika Ljubljana

inovativnost
ABC Global Home v Silicijevi dolini

ABC Hub je zaživel kot vsestransko prizorišče dogodkov

Potem ko je družba BTC v letu 2015 
soustanovila ABC pospeševalnik in ABC 
Hub v BTC Cityju Ljubljana, je že leto 
kasneje prvo od dveh inovacijskih središč 
začrtalo nov mejnik. leto 2016 sta 
zaznamovali dve mednarodni širitvi 
ABC pospeševalnika: poleti je vrata 
odprla evropska podružnica venture 
gates v nemškem münchnu, jeseni pa 
je sledilo še odprtje ABC global Home 
v Silicijevi dolini v združenih državah 
Amerike. Ob tej priložnosti je bil sprejet 
tudi predlog tesnejšega povezovanja mest 
Ljubljane in San Joseja. Obe širitvi ljubljanski 
pospeševalnik povezujeta s tehnološko 
naprednimi okolji, povezava z ameriško 
Meko podjetništva in inovacij pa še izboljšuje 
dostopnost do znanja preko Stanfordske 
univerze in do svetovnih investitorjev. 

ABc hUB IN ABc POSPEšEVALNIK UTRJUJETA KONcEPT INOVATIVNEGA MESTA 

Razcvet je v letu 2016 doživelo tudi 
drugo inovacijsko središče ABC Hub, 
ki se je uveljavilo kot vsestransko 
prizorišče poslovnega in družabnega 
dogajanja. Tam startupi in posamezniki 
v »co-working« prostorih razvijajo 
svoje inovativne poslovne ideje in 
se povezujejo. ABC Hub je v letu 
2016 gostil več kot 120 domačih 
in mednarodnih dogodkov, 
izobraževanj, seminarjev in 
»hackathonov«. Uspešno delovanje 
se odraža tudi skozi zaupanje številnih 
večjih družb, kot so Telekom Slovenije, 
Zavarovalnica Triglav, Petrol, Lidl in 
Abanka, ki v ABC Hubu organizirajo 
poslovne hackathone. Tako ABC Hub 
kot ABC pospeševalnik s svojima 
podružnicama tvorita edinstven in v 
svet odprt ekosistem inovativnega 
mesta BTC City Ljubljana.
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cVETOČE OKOLJE ZA BOGATO LETINO URBANIh ČEBEL 

družbena 
odgovornost

Že tretje leto zapored smo v družbi BTC 
nadaljevali z aktivnostmi za spodbujanje 
urbanega čebelarstva v prestolnici. »Prav 
vsak lahko pomaga čebelam in okolju« je 
bilo osrednje sporočilo akcije »Pomagajmo 
čebelici v mestu – ocvetličimo okna in 
balkone«, ki smo jo v letu 2016 zasnovali 
v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana 
in se v letu 2017 širi tudi izven prestolnice. 

Medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanja in 
opolnomočenje mladih so ključni za prevzemanje 
odgovornejše vloge mlade generacije v 
gospodarskem in družbenem razvoju. Ker mladim 
tudi v družbi BTC posvečamo veliko pozornost, smo 
v letu 2016 podprli akcijo »Slovenija – mentorska 
država«. Vseslovenska akcija v organizaciji Zavoda 
Ypsilon je potekala v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja (TVU) v inovacijskem središču ABC Hub. 
namen je bil čim več mladim omogočiti dostop 
do mentorjev z različnih področij (gospodarstvo, 
podjetništvo, šport, umetnost, kultura, politika 
itd.). Hkrati je akcija spodbujala pretok znanja in 
informacij med generacijami, ozaveščala o pomenu 
mentorstva ter krepila medgeneracijsko sodelovanje.

Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana in 
Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani 
je obrodilo sadove še v obliki razstave 
»Urbana čebelja domovanja – projekti 
urbanih čebelnjakov in stojišč za nakladne 
panje«. Širše priznanje tradiciji čebelarjenja 
v Ljubljani ponazarja ljubljanska Čebelja 
pot; postojanka na njej je tudi BTC City 
Ljubljana. Ozelenitev ljubljanskega BTC 

Z AKcIJO »SLOVENIJA – MENTORSKA DRŽAVA« SMO SPODBUJALI MEDGENERAcIJSKO SODELOVANJE

Cityja in ocvetličenje prestolnice je 
prispevalo, da so v našem urbanem 
čebelnjaku pri vodnem mestu Atlantis 
čebele postregle z bogato medeno 
letino. V letu 2016 je ta znašala 87 
kilogramov tekočega zlata visoke kakovosti, 
kar je 11 kilogramov večji pridelek medu 
kot leto poprej.
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•	 sponzorstvo in soorganizacija Maratona Franja 
BTC City,

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

•	 sponzorstvo Smučarsko skakalnega kluba 
Ljubno ob Savinji BTC,

•	 sponzorstvo Gimnastične zveze Slovenije in 
posameznih reprezentantov,

•	 sponzorstvo Košarkarskega kluba Olimpija,
•	 sponzorstvo Namiznoteniške zveze Slovenije,
•	 sponzorstvo Olimpijskega komiteja Slovenije,
•	 sponzorstvo HDD Olimpija,
•	 sponzorstvo Golf zveze Slovenije,
•	 sponzorstvo Hokejske zveze Slovenije,
•	 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 za razvoj startupov 
in mladih 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,
•	 sponzorstvo prireditev Slovenska marketinška 

konferenca, Dnevi energetikov in Okoljsko srečanje,
•	 pokroviteljstvo dogodka Ljubljana Forum 2016,
•	 sodelovanje z IEDC – Poslovno šolo Bled in 

podpora šoli,
•	 ustanovitev novega poslovnega stebra za 

inovacije in digitalizacijo v družbi BTC.

•	 oživitev blagovne znamke Rog in kolesa Pony,
•	 24-urno kolesarjenje z Markom Balohom,
•	 soorganizacija natečaja Spodbujamo prijateljstvo,
•	 donacija prostora za zbiranje daril v okviru 

dobrodelne akcije Božiček za en dan,
•	 izvedba dogodkov na Tržnici BTC City za 

promocijo slovenskih izdelkov in jedi,
•	 soorganizacija Festivala sobivanja,
•	 razstava z naslovom Urbana čebelja domovanja –  

projekti urbanih čebelnjakov in stojišč za 
nakladne panje,

•	 dobrodelni teniški turnir Memorial Pavla Kosa v 
Športnem centru Millenium,

•	 zasaditev 1.600 cvetlic ob Kristalni palači pod 
okriljem projekta Ekošola.

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

•	 podpora delovanju SiTi Teatra BTC,
•	 podpora in sodelovanje s Cankarjevim domom,
•	 sponzorstvo Festivala Ljubljana,
•	 pokroviteljstvo Zavoda AAMI,
•	 podpora Zvezi za tehnično kulturo Slovenije,
•	 podpora Društvu za organizacijo, izvedbo in 

promocijo kulturnih projektov,
•	 podpora Društvu likovnih umetnikov Ljubljana.

ŠpORT IzOBRAžEvAnjE In znAnOST

dRužBEnA In OKOljSKA OdgOvORnOST

KulTuRA

NAJVIDNEJšA SODELOVANJA IN PROJEKTI DRUŽBE BTc 

V LETU 2016 NA RAZLIČNIh PODROČJIh



Družba BTC se zahvaljuje vsem partnerjem za odlično sodelovanje. 
Nastale so navdihujoče skupne zgodbe, ki so motivacija za 

nadaljevanje družbeno odgovornih prizadevanj in trajnostnega razvoja.
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Skupaj soustvarjamo prihodnost.

TRAJNOSTNO POROČILO 
družbe BTC 2016


