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Uspešno uresničevanje začrtane strategije 
razvoja družbe BTC do leta 2020

1993 Prvo nakupovalno središče v Sloveniji

1995 Vodilno trgovsko središče v Sloveniji

1998 BTC City-ji

2004 Preboj logistike

2008 Trajnostni razvoj in inovativnost

2012 Energija in ekologija

2015/16 Inovativno in pametno
mesto

2020 Odprta družba

1987 Največji evropski kopenski terminal

1954 Centralna skladišča

Strategija razvoja 
družbe BTC 2020

2017 Tehnološka in digitalna 
transformacija

1997 BTC na Londonski borzi



Stabilna rast in stalno investiranje 
četrtino vseh prihodkov v investicije
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Uspešno in stabilno poslovanje družbe BTC 
v 2018

Družba BTC je tretje leto 
zapored pridobila certifikat zlate 
bonitete odličnosti AAA in je 
uvrščena med 5,69% podjetij v 
Sloveniji, ki je prejelo to 
priznanje.



Uspešno in stabilno poslovanje družbe BTC 
v 2018

• BTC postaja globalna družba
• Rast prihodkov za 4,4%, rast čistega poslovnega izida za 

4,9%
• Naložbe v razvoj, tehnološko in digitalno transformacijo
• Stabilna dividendna politika
• Stabilna finančna politika
• Rast števila zaposlenih
• Krepitev strateških partnerstev in poslovnega ekosistema
• Krepitev inovativnega in socialnega ekosistema



Rast in krepitev med seboj povezanih 
ekosistemov

POSLOVNI 
Ekosistem

Ekosistem
INOVACIJ

SOCIALNI
EkosistemUstvarjanje dodane 

vrednosti za vse 
deležnike

Nove poslovne 
priložnostiOdprta družba

Trajnostni razvoj

Strateška 
zavezništva



Inovativno mesto

• ABC pospeševalnik
• 3 obletnica ABC delovanja
• 130 sodelujočih zagonskih podjetij, 
• 7 pospeševalnih programov, 
• 5 programov pospeševanja za korporacije,
• 16 hackathonov.

2018 že druga CESA
nagrada za 
najboljši 
pospeševalni 
program v regiji.



Inovativno mesto

• ABC Hub
• V ABC Hubu v povprečju deluje okoli 55 startupov in posameznikov, 

skupno več kot 100 ljudi. 
• V njem se bo do konca leta zvrstilo več kot 170 dogodkov.



Inovativno mesto

• BTC City Living Lab – živo 
testno okolje za nove 
napredne rešitve

• Dan prihodnosti – prelomni 
dogodek leta

• AV Living Lab – rešitve za 
nove poti razvoja mobilnosti

• Nagrada: Digitalna 
preobrazba leta



Inovativno mesto

• BTC City – Bitcoin City
• Prva testna transakcija in nakup s kriptovaluto v fizičnem svetu
• Blockchain skupnost (European Blockchain Hub, OriginTrail …)



Inovativno mesto

• Naše prebojne digitalne zgodbe delimo z uglednimi gosti
• Mariya Gabriel, evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo
• Andrej Kiska, predsednik Slovaške republike in Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije
• Nikolay Nikiforov, minister za množične komunikacije Ruske federacije
• Dr. Miro Cerar, nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije
• Prof. dr. Yoshiaki Ichikawa, vrhunski japonski strokovnjak za napredne tehnologije 



BTC Cityji
• Sodobni način plačevanja Elipay
• Spletna hibridna tržnica (BTC Phoenix)



BTC Cityji
• Dvorana A z novo podobo nakupovalne avenije



BTC Cityji
• Odpiranje izložb trgovin v Dvorani A proti Kristalni palači 

in Ameriški ulici 



BTC Cityji
• VitaCare – nova, večja trgovina v Dvorani A z zdravo 

prehrano, bio izdelki in dnevno svežo pripravljenimi jedmi



BTC Cityji
• Prenovljen zunanji del Tržnice BTC City



BTC Cityji
• Polleo Sport Megastore – največja veriga fitnes trgovin v 

osrednji Evropi



BTC Cityji
• Razširjena trgovina Decathlon



BTC City
• Širitev prostorov in vsebin Minicityja



BTC City
• Digital School BTC City - nov pristop k poučevanju otrok in mladine, 

starih  od 7 do 15 let; izobraževanje na področjih napredne uporabe 
računalnika, programiranja, razvijanja logičnega mišljenja in spletne varnosti



BTC City
• Večja in privlačnejša kavarna Zvezda v Dvorani 12



BTC City
• Nov kulinarični center Gourmet Shop v spodnji etaži 

Emporium



BTC Cityji
• Kristalna palača: bogatejša modna ponudba in lokal 

Crystal Caffe



BTC Cityji
• Simbioza BTC City Lab – inovativno stičišče tehnologij za 

starejše v spodnji etaži Emporium



BTC Cityji
• Vodno mesto Atlantis – 13. leto zapored naziv Naj kopališče



BTC Cityji
• Športni center Millenium: BTC Medot turnir



BTC Cityji
• Festival nakupov in zabave



BTC Cityji
• Nočno nakupovanje in Črni petek



BTC Cityji
• Dogodki in sejmi na Tržnici BTC City



BTC Cityji
• 10 let SiTi Teatra
• Več kot 311.500 zadovoljnih obiskovalcev v teh letih



BTC Cityji
• Tek na Kristalno palačo



BTC Cityji
Murska Sobota – uspešnih 20 let



BTC Cityji
Novo mesto
- Prihod številnih novih poslovnih partnerjev
- Energetska sanacija in osvežitev fasade
- Spomladanski in jesenski FNZ
- Izposoja koles GoNM



Misija: Zeleno
• Ureditev 3 dvosmernih ulic (Grška, Hrvaška in Francoska ulica)

• Posaditev novih 13 dreves in 400 grmovnic



Misija: Zeleno
• Že 5. leto zapored Urbano čebelarjenje – akcija „Pomagajmo 

čebelici – Ocvetličimo mesto“
• Vzdolž Ameriške ulice v BTC Cityju Ljubljana smo posadili preko 1.900 

medovitih rastlin, od tega preko 600 sončnic
• Projekt Pomagajmo čebelici – Ocvetličimo mesto uvrščen v evropsko zbirko 

Urban Nature Atlas



Misija: Zeleno
• Družba BTC ostaja eden ključnih podpornikov slovenskih 

telovadcev



Misija: Zeleno
• BTC Campus v ABC Hubu že 6. leto zapored, v BTC City 

Murska Sobota 3. leto zapored



Družbeno odgovorni dogodki in razstave

• Festival sobivanja, spodbujamo prijateljstvo, Varno na 
kolesu … Sodelujočih več kot 3000 otrok. 



Misija: Zeleno
• Tradicionalno trinajsto 24-urno dobrodelno kolesarjenje z 

Markom Balohom



Logistika

Uspešna rast, polna zasedenost in digitalno tehnološki preboj



Logistika
Konsolidacija skladiščnih lokacij



Logistika
Razvoj platform in strateško povezovanje s partnerji na 
področju blockchain tehnologije



BTC PROP
• BTC upravlja več kot 1 mio m2 poslovnih površin 

(vključno z BTC Cityjem)
• BTC PROP je posloval uspešno z utrjevanjem položaja na 

domačem in tujem trgu
• Leto 2018 je bilo v znamenju pridobivanja novih strank ter 

na uvajanju novih storitev upravljanja premoženja 



BTC PROP
• BTC PROP poslovanje širi preko sklepanja strateških 

partnerstev z namenom opravljanja storitev v tujini, 
predvsem na Hrvaškem in v Srbiji



37. Maraton Franja BTC City
• Novost: V sodelovanju s Krajinskim parkom Barje se je priljubljenim 

kolesarskim progam maratona pridružila nova proga – Barjanka, ki je 
pripomogla k dodatni razpoznavnosti Ljubljanskega barja.



Ženska kolesarska ekipa BTC City in 
Kolesarsko društvo Rog

• KD ROG je za dolgoletno delo na področju razvoja kolesarstva novembra prejel 
Rožančevo nagrado, najvišjo nagrado mesta Ljubljane za izjemne športne 
dosežke. 

• Kolesarke so tudi v letu 2018 uresničile številne odmevne cilje in zmage.



FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za 
ženske - Ljubno ob Savinji

Pomembni mejniki v 2018:
• 65-letnica skokov v Ljubnem, 
• 45-letnica smučarsko skakalnega kluba Ljubno 
• 25-letnica sodelovanja z družbo BTC
• nova pridobitev domače skakalnice s plastično podlago



Inovacijska pisarna

Spodbujanje kulture inoviranja med zaposlenimi in krepitev 
medsektorskega ekipnega sodelovanja



Aktivnosti športnega društva BTC



Sindikat družbe BTC

Uspešno sodelovanje družbe BTC in 
Sindikata družbe BTC, ki ga zaznamuje 
dialog, podpora in nepozabna druženja 
zaposlenih in družinskih članov.



Nadaljnji razvoj



Revitalizacija Dvorane 18

• Nogometna Hiša Zabave, sodobno zabavno-izobraževalno središče
• Razširitev igralnega salona



Revitalizacija Dvorane 8



Vzpostavitev „Flag ship store“ koncepta na 
ključne lokacije v BTC Cityju Ljubljana



Projekti revitalizacije severnega, 
osrednjega in južnega dela BTC Cityja in 
priprave na prihod trgovca IKEA



Nova prometna ureditev v BTC Cityju - IKEA



Nova prometna ureditev vzhodnega dela 
Ljubljane 300 mio EUR novih investicij na območju 



Nova prometna ureditev vzhodnega dela 
Ljubljane



Nadaljevanje prenove starega letališča Ljubljana



Promenada med Vodnim mestom Atlantis 
in starim letališčem Ljubljana



Strateški projekt NEDO

• Inovativna uporaba električne energije z novimi sistemi hranjenja in 
upravljanja pametnih omrežij.



Aktivno povezovanje na skupnih projektih BTC 
City – BTC Phoenix – DIGIT z namenom 
razvoja in trženja novih storitev, rešitev in 
produktov.

62

• Mobilno plačevanje, 

• napredne e-prodajne platforme, 

• strateško povezovanje z blockchain 
skupnostjo in organizacija ter gostitev 
kongresov, 

• trženja lokacije in rešitev BTC City Living 
Lab, 

• Strateško sodelovanje s poslovnimi 
partnerji,

• vpeljava novih tehnoloških rešitev tako 
za najemnike, poslovne partnerje, kot 
tudi interno, v okviru notranje digitalne 
transformacije poslovnih procesov.



Logistika



SREČNO, VESELO IN USPEŠNO 
NOVO LETO 2019


