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“Fair Meter“ pionir

Iskraemeco na kratko

Globalni domet in 

mednarodna 

prepoznavnost

Digitalna transformacija

Razvojni & inovacijski hub 

v srcu  Evrope

Regionalne proizvodne

zmogljivosti in storitvena središča
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> 100 milijonov
dostavljenih in 

nameščenih števcev

Iskraemeco v številkah

> 10 milijonov
pametnih števcev v 

delovanju

> 1,500
zaposlenih

>  €200 milijonov       
prihodka

> €300 milijonov
s strani rešitvev in 

storitvam
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Prisotnost v svetu

Egipt

Malezija

Prodajni partnerji

Povezana podjetja

Proizovdni obrati

Argentina

Slovenija,

Bosna in 

Hercegovina

Saudska 

Arabija

Evropa

Latinska 

Amerika

Azija

Bližnji 

Vzhod

Afrika
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Naša prihodnost je digitalna

Pametno mesto

Pametno 

omrežje

Povezljivost

IoT platforma

Trajnostni 

razvoj

Digitalna varnost

E_mobilnost

Data Lake

Pametni dom



Imamo vizijo.01



Energiji dodajamo 

inteligenco



Hitrost ubija …tiste, ki se ne spremenijo dovolj hitro …da bi obstali!

Trajnostni razvoj v poslovnem jeziku?

… „Akcija, nič izgovorov!“



Kot druba moramo 

zmanjšati CO2 odtis za 

50%. Kako?



Poraba 2,5 Planeta letno se ne obnese.



Riziki povezani z okoljskimi dogodki in dostopnostjo 

resursov so med največjimi poslovnimo riziki

(World Economic Forum Risk Report 2019).

Source: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
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SOURCE: McKinsey & Co, BCG
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Imamo rešitev.02
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Naše strankeIskraemeco
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Procesi v 

podjetju

Nabavna 

veriga

Prenos znanja

Življenjski 

cikel & 

reciklabilnost

Energetski viri

Pomanjkanje 

materiala

Transparentno

st nabavne 

verige

Delavski 

standardi
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95%
Transparentna

nabavna veriga,
do nivoja kemijskih 

gradnikov komponent

Dosežki trajnostnega razvoja

Uporabljamo manj materialov:

- 50%
uporabljenega kartona, 

Inovativno pakiranje, brez 

ali z min. plastike

Zmanjšan CO2 odtis na 

proizvod, od 2013 za:

- 49 % 

Investiranih v inovacije in 

razvoj o materialih, odtisu 

proizvodov

Investiranih v prenos znanja 

o trajnostnem razvoju z  

vsemi deležniki

100%
Implementirani principi 

krožne ekonomije; 

modularen, nadgradljiv, 

reciklabilen števec.

- 20%
plastike

- 20%
elektronskih 

komponent

- 40%
kovin

3 nagrade za

dobro prakso 
Govorci na 19 

konferencah

3000 hours

2000 hours

Manj materialov Znižani CO2 odtis



Prihodnost je okoli števca.

PODATKI so orodje.



Energetski sektor se je zaobljubil, da bo igral vodilno 

vlogo v investicijah na poti k ogljično nevtralni družbi 
precej pred 2050. 

Še vedno pa je popolnoma odprto naslednje vprašanje:

Kako se o to zgodilo?



Da bi to naredili, je potrebno 

doseči sinergijo med 

številnimi deležniki v 

industriji.  

Uporabiti moramo merjenje 

in podatke za ustvarjanje 

boljšega sveta? 



Datatopia

ali

dataphobia?



Tri poglavja: ustvariti trend, partnerstva, 

dokazovaje konceptov.



Podatki so v lasti prihodnosti!

Živimo v sedanjosti, ampak ustvarjamo prihodnost. 





www.iskraemeco.com

Hvala.

E: mojca.markizeti@iskraemeco.com

T: +38641388987

Mojca Markizeti, Sustainability Manager


