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Ljudje so navdih in izhodiščna točka razvoja naših 
dejavnosti. Ustvarjamo napredno okolje poslovne 
odličnosti in s prehodom na družbo 5.0 vstopamo 
na pot, ki smo jo začrtali že davno. Verjamemo, da 
je vsak od nas pomemben člen pri gradnji skupne 
prihodnosti. 



Družba BTC 5.0

4

Jože Mermal,
predsednik upravnega odbora družbe BTC

Spoštovani,

ponosen sem, da vam lahko izročim iztočnice nadaljnjega razvoja 
družbe BTC, ki je svoj pogled na prihodnost oblikovala v novi  
strategiji z naslovom »Družba BTC 5.0: Kakovost življenja kot 
navdih večdimenzionalnega razvoja družbe BTC 2021–2025«. 
Da bi bili pri nastajanju strategije čim bolj odločni, smo se najprej 
ozrli nazaj, saj se je družba v svoji 67-letni zgodovini vedno opirala 
na svoje lastne moči in je zgolj na podlagi tega, od pionirskega 
leta 1954 do zdaj, dosegla nesluten razvoj. To pa seveda ne bi bilo 
mogoče, brez vizionarske odločnosti in premišljenih odločitev. 
Družba je na svoji poti imela nič koliko ciljev. In vsak naslednji 
doseženi  pomeni spodbudo za nov, še odločnejši korak k novemu 
cilju. Tako je bilo v preteklosti veliko prelomnih dogodkov, ob 
katerih se je družba razvila, postala mednarodno prepoznavna in 
dosegla renesanso mnogih področij delovanja.

Strategija za naslednjih pet let po eni strani torej pomeni 
nadaljevanje dosedanjega uspešnega poslovanja, po drugi pa 
je izzvana z novimi realnostmi, ki so prisotne v globalnem svetu. 
Ena od njih je nepredvidljivost, ki  nas vodi k zagotavljanju 
večje odprtosti, odpornosti in prožnosti pri vodenju celotnega 
ekosistema BTC. Druga stvarnost pa je tehnološki napredek, ki 
nudi neskončne možnosti novega razvoja in napredka na vseh 
področjih. Naš izziv je uporaba tehnologij in prenos znanja iz 
globalnega in akademskega v poslovno okolje družbe BTC.

Soočamo se torej z novimi izzivi, kako usmerjati družbo v 
uravnotežen razvoj, ki bo zagotavljal stabilno poslovanje 
in spoštljive ter odgovorne odnose, prepletene z družbeno 
skupnostjo. Že iz imena strategije »Družba BTC 5.0« izhaja, da 
postavljamo v ospredje sprememb skrb za človeku prijazne 
oblike novosti, ki bodo dvigovale kakovost življenja ljudi. Trdno 

sem prepričan da so gospodarske družbe soodgovorne za iskanje 
odgovorov na kompleksna vprašanja o usmerjanju razvoja 
tehnologije ne le v korist gospodarskega napredka, temveč tudi 
za čim večje blagostanje družbe in posameznika. Družba BTC 
bo  v tem duhu še naprej sodelovala pri japonski pobudi Society 
5.0/Družba 5.0 v Sloveniji. Prepričan sem, da ta vidik, skupaj s 
trajnostnim razvojem predstavlja nov slog družbene prihodnosti, 
ki se ji bomo v okviru svojih zmožnosti skušali še bolj približati.

BTC je v mnogih pogledih postal sijoče mesto, sposobno, da iz 
neštetih vsebin ustvarja nove zgodbe. Prostor BTC City je kraj 
dolgoročnih poslovnih partnerstev, je pilotni testni poligon 
za preskušanje vsega novega in je hkrati družbeni prostor, ki 
zagotavlja pretok idej in znanja, misli, omogoča mreženje, 
povezovanje, spodbuja inovativnost in neovirano hitro gibanje 
obiskovalcev, poslovnežev, inovatorjev tako, da je v tem mestu 
pričakovati veliko sprememb. Ob vsem tem si bomo prizadevali za 
nadaljnjo integracijo z mestom Ljubljana, v ospredju katere je prav 
gotovo nadaljnja urbanizacija vzhodnega dela Ljubljane.
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Mag. Damjan Kralj,
glavni izvršni direktor družbe BTC

Spoštovani,

družba je sprejela novo strategijo razvoja za prihodnjih pet let. V 
svojem zaletu za pripravo izvedbenih načrtov sem prepričan, da 
strateški dokument deluje sveže, celovito in realno. Po obdobju 
pandemije covida-19 z več kot polletno zaporo trgovskih lokalov 
ter ob spoznanju, da je trgovina pregreta, so se razprla nova 
obzorja s številnimi možnostmi, ki napovedujejo, da bo celotni 
portfelj BTC-ja ne glede na to uspešno rasel še naprej. 
Na ravni družbe v petih letih, ob okvirno 100 milijonih evrov 
naložb skupaj s poslovnimi partnerji, napovedujemo 20-odstotno 
rast, višje dividende in odgovorno družbeno ravnanje ob hkratni 
vpetosti v širše družbene projekte ter trajnostni razvoj. Tako kot 
doslej se bo družba zavzemala za projekte, ki ne prinašajo dodane 
vrednosti le njej sami, temveč tudi širši družbeni skupnosti in 
prihodnjim generacijam, kar bo zame vedno izjemen občutek 
ponosa, vreden vsakega truda; družba bo še posebej iz tega 
razloga izkoristila vse priložnosti, ki jih bo prineslo novo poslovno 
obdobje.
Optimizem, da je BTC v  ponovnem poletu ustvarjalnosti se je začel 
že v času epidemije, ko so se nam pridružili novi, večji poslovni 
partnerji, ob čemer pa so tudi naši dolgoletni poslovni sistemi 
izvedli obsežnejše prenove in izboljšave prostorov. Zelo se je 
okrepila zabavno-rekreativna dejavnost, v neposredni bližini je 
vrata odprla tudi IKEA. BTC City se razvija v zeleno, integrirano 
digitalno in fizično poslovno-nakupovalno središče. Trgovci bodo 
v prihodnje  manjšali število prodajnih mest in se v kombinaciji 
z večkanalno nakupovalno izkušnjo osredotočali predvsem 
na največje prodajalne, tako imenovane flagshipe ali matične 
prodajalne. Družba BTC se bo na to novo, virtualno stvarnost 
odzvala z nadaljnjim prodornim razvojem in implementacijo 
najnovejših tehnologij v svoje poslovno okolje, umestitvijo 
sistemov za nove oblike plačevanja (brezstično plačevanje, 

plačevanje s kriptovalutami ...) ter z vzpostavitvijo infrastrukture za 
večdimenzionalne poslovne rešitve z integracijo drugih, sorodnih, 
tehnološko dovršenih rešitev, predvsem pa z nadaljnjimi vlaganji v  
digitalno infrastrukturo in širši inovativni ekosistem. 
V  družbi BTC verjamemo, da tehnologija prispeva k transformaciji 
ekonomije in družbe na splošno. V obdobju predsedovanja 
Slovenije Svetu Evropske unije v BTC City Ljubljana zelo uspešno 
deluje Digitalno središče Slovenije, prvo takšno v slovenskem 
prostoru, ki ga je družba BTC vzpostavila skupaj s partnerji 
projekta (Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
SPIRIT Slovenija in DIH Slovenija) ter s tem potrdila svoje strateške 
smernice, da je BTC City primeren prostor za preizkušanje oziroma 
testiranje novih tehnologij, kot neko realno testno okolje BTC Living 
Lab. Družba bo v nadaljevanju krepila partnerstva in inovacijske 
procese ter vlagala v tehnološko napredna mlada startup podjetja, 
seveda pa še naprej podpirala tudi pospeševalnik. Krepili bomo 
inovativni ekosistem, vzpostavili IT hub, privabili globalne igralce, 
ki delujejo na področju razvoja najnaprednejših tehnologij, 
storitev in produktov ter sodelujejo z mednarodno priznanimi 
blagovnimi znamkami, kot sta Apple in Google, ob vsem tem pa 
še naprej krepila strateška partnerstva. Družba sicer že uspešno 
sodeluje z nekaterimi prodornimi startupi, ki na domačem in 
tujem trgu ustvarjajo pomembne prihodke, nekateri pa so v fazi 
priprav uvrstitve na tuje borze. 
Ob temeljiti modernizaciji logistike bomo poiskali primerno 
lokacijo in krepili tudi to dejavnost s povečanjem obsega med 30 
oziroma 40 tisoč paletnih mest. 
Ne glede na vrste dejavnosti, ki jih bomo razvijali v prihodnosti, 
smo pripravljeni na izzive in vselej spreminjajoče se poslovno 
okolje, zato bomo ob kakršni koli spremembi agilno pristopili 
k prilagoditvi zastavljenih ciljev. Prav tako bomo stremeli k 
viziji, da se bomo vselej pomaknili korak naprej, bodisi v smeri 
digitalizacije, trajnostnega razvoja, zelene kulture, urbanizma, 
izboljšanja poslovnih sistemov, infrastrukture, bodisi h kreiranju 
novih poslovnih priložnosti.
Poseben navdih za izpolnitev sprejete strategije in 
večdimenzionalnega razvoja mi dajejo povezovanja z našimi 
poslovnimi partnerji, z mestom Ljubljana, startupi ter obiskovalci, 
ne nazadnje pa tudi zaposleni družbe BTC, ki s strastjo in 
zagnanostjo predstavljajo motor našega podjetja. Dobro se 
zavedam, da družba BTC raste skupaj z ljudmi in organizacijami, s 
katerimi nas družijo skupne vrednote, med njimi še posebej etično 
delovanje, spoštovanje okolja, napredek, inovativnost.  Moč tega 
sodelovanja je izjemna, iz njega se porajajo mnogi uspehi, ki ekipo 
družbe BTC visoko motivirajo in so neprecenljiv vzgib za nove 
podvige ter kreacije pri našem delu.

foto: Uroš Hočevar



6

0 1

02

03

07

08

09

04

05
06



Predstavitev družbe BTC

Globalni trendi

BTC City

Rast

Prehod v družbo BTC 5.0

Vizija in razvojne dimenzije

BTC Logistični center

BTC PROP

BTC Inovacijsko poslovno stičišče



8



9

Predstavitev 
družbe BTC
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Družba BTC gradi svojo prodorno zgodbo na več kot 
65 letih tradicije in ob sočasni zavezi prihodnosti.

BTC: družba za prihodnje 
generacije

Njena zgodba ni le poslovna, je tudi družbena, okoljska, 
razvojna, tehnološka in podjetniška. Ker ves čas negujemo 
duh inovativne in odprte družbe, je BTC dinamična družba 
visoke rasti, drznih naložb, inovativnih poslovnih rešitev 
ter trajnostnega razvoja. To dokazuje naša razvojna pot od 
centralnih skladišč do enega največjih evropskih poslovnih, 
nakupovalnih in rekreativno-zabaviščnih središč. 
S širokim obsegom delovanja in prepletom raznovrstnih 

vsebin je naš ekosistem platforma, ki povezuje domače in 
mednarodne partnerje, obenem pa za iskrenje navdihujočih 
idej, testiranje novih rešitev in uresničevanje raznovrstnih 
priložnosti tako za posel kot družbo, od zelenih projektov 
do tehnologij prihodnosti. Vse to z odgovornim odnosom 
do poslovnih partnerjev, obiskovalcev, širše družbene 
skupnosti in okolja ter za blaginjo sedanje in naslednjih 
generacij našega planeta. 
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Ključni stebri

BTC City BTC Logistični center

BTC PROP BTC Inovacijsko poslovno stičišče

zeleno, integrirano, digitalno in 
fizično poslovno-nakupovalno 

središče 

logistične storitve od vrat-do-vrat 
s sledenjem

podporne storitve na ključ 
za poslovne partnerje

inovativni preboji iz stičišča 
BTC v svet
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1954
Ustanovitev družbe 
za skladiščenje

1975
Družba postane 
eden največjih 
evropskih kopenskih 
terminalov s 181.000 
m² površin.

1993
Otvoritev prvega 
nakupovalnega središča v 
Sloveniji

1997
BTC kot prva slovenska 
gospodarska družba 
kotira na Londonski borzi 
na podlagi koncepta BTC 
City, enega največjih 
poslovnih, nakupovalnih, 
rekreativno-zabaviščnih 
ter kulturnih središč v 
Evropi.

Ključni mejniki družbe BTC
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Izgradnja najvišje stavbe 
v Sloveniji, 
Kristalne palače.

2011

2007
Družba BTC postane partner obsežnega 
urbanističnega projekta Mestne občine 
Ljubljana, Ljubljana – Partnerstvo 
Šmartinska, ki je razprl možnosti 
diverzifikacije poslovnih dejavnosti družbe 
in njenega vsestranskega razvoja.

Družba BTC 5.0
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Ustanovitev ABC 
pospeševalnika

2015

Sponzorstvo in organizacija 
mednarodne kolesarske prireditve 
Maratona Franje BTC City s tisočimi 
udeleženci s celega sveta.

Jože Mermal postane častni 
meščan mesta Ljubljane.

2017

Družba BTC 5.0

Družbi BTC Evropska komisija 
podeli nagrado družbeno 
odgovornih podjetniških praks s 
področja prispevka družbe BTC k 
razvoju ženskih smučarskih skokov.

2013
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Jože Mermal prejme priznanje 
za življenjsko delo na področju 
managementa, ki mu ga podeli 
Združenje Manager.

2020
BTC City - prvo bitcoin mesto na svetu.

ABC pospeševalnik (drugo leto zapored) 
v okviru Central European Startup 
Awards (CESA) prejme nagrado za 
najboljši pospeševalnik v osrednji 
evropski regiji (Central European Region).

Družba BTC postane 
podpornica razvojne 
pobude Družba 5.0.

Umestitev mednarodnega 
projekta pametnih omrežij 
japonske razvojne agencije 
NEDO na podlagi številnih 
predhodno izvedenih 
trajnostnih projektov

2018

2019 2021

Družba BTC 5.0
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Globalni 
trendi
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Ena glavnih značilnosti, ki bo zaznamovala 
naslednjih pet let življenja v EU in po svetu, je 
nepredvidljivost.

Globalni trendi z vplivom

Družbene strukture na stari celini se vsako leto srečujejo 
z novimi izzivi, ki kličejo po korenitih spremembah v 
procesu sodelovanja, solidarnosti, delitve odgovornosti, 
organiziranosti, obenem pa po pogumu za odločne korake 
v neznano. 
 
Pri tem so najbolj na udaru osnovne vrednote slovenske 
in tudi evropske družbe: spoštovanje človekovih pravic, 
vladavina prava, odprt dialog, demokracija kot celota.

Gospodarstvo ni imuno na dogajanja v prostoru, zato bo v 
naslednjih petih letih pomembno na eni strani zagotoviti 
odpornost in na drugi prožnost gospodarskih družb.

Odpornost v obliki programov, procesov, organizacijskih 
struktur ter prožnost v prilagodljivosti in obnašanju ljudi, 
vsebini odnosov, notranjem miru in pripravljenosti na 
tako imenovana VUCA* stanja: nestnovitna, negotova, 
kompleksna, dvoumna. Ta stanja se dogajajo v dodatnem 
objemu hitrih, nepredvidljivih, paradoksalnih in zapletenih 
sistemov. Vse to vodi v vse bolj kompleksno družbo. 

Navedena stanja predstavljajo izziv za tradicionalno 
doktrino vodenja in upravljanja, ki je v večini primerov 
statična in linearna. Zato zlahka zaide v negotovost, obenem 

pa v družbo brez občutka za humanost, solidarnost in 
ustvarjalnost kot primarne vrednote za vzdržen in sonaraven 
razvoj. 

Družba BTC je ves čas svojega delovanja dokazovala, da zna v 
sebi vedno znova zbrati preudarne, a hkrati drzne odločitve, 
ki vodijo v uravnotežen razvoj celotnega ekosistema, v 
katerem BTC sobiva. Zato ni dvoma, da bodo prav notranja 
moč, sodelovanje, medsebojno zaupanje, povezovanje 
družbenih in gospodarskih mrež ter preudarne odločitve 
tiste, ki bodo družbi tudi v naslednjih petih letih zagotavljale 
stabilno poslovanje in pozitiven družbeno odgovoren vpliv 
na preostale stebre družbe. 
 
Pri tem bo zagotovo vidno vlogo še naprej igralo povezovanje 
z univerzami, start-up skupnostjo, športnimi in kulturnimi 
organizacijami, mestom Ljubljana ter globalnimi partnerji. 
Posebno moč in navdih prinašajo podjetju stranke, 
partnerji, dobavitelji in obiskovalci, ki vedno znova s svojimi 
potrebami spodbujajo implementacijo novih in izvirnih 
rešitev ter programov. 
 
Tako se poslovni um še naprej bogati in širi z novimi 
dimenzijami dojemanja za zgodnjo zaznavo šibkih signalov 
ter poslovnih priložnosti za cvetoč razvoj družbe v smeri BTC 5.0.

*VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous.
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Odziv družbe BTC na globalne trende
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Družba BTC 5.0

Podnebne spremembe 
• Zelena agenda

Iskanje 
socialnega 
ravnovesja 
• Povečevanje 

razvojne 
ločnice

Nakupovalne navade 
• Razvoj novih nakupovalnih 

navad

Urbanizacija 
• 80 % globalne 

populacije živi v 
urbanih središčih

Digitalizacija 
• Nove razsežnosti digitalizacije 

življenja
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Podnebne 
spremembe01

Odziv BTC

Danes ni nobenega dvoma več, da vstopamo v nov 
podnebni zasuk na planetu Zemlja in da smo tega 
s svojim ravnanjem ljudje pospešili do te mere, da 
ogrožamo že lasten obstoj. Razmere kličejo po korenitih 
spremembah v obnašanju celotnih ekosistemov 
z glavnim poudarkom na modelih odpornosti in 
prehoda na sonaraven in trajnostno vzdržen način 
življenja. Evropski zeleni dogovor in cilji trajnostnega 
razvoja, sprejeti v okviru OZN, predstavljajo model, v 
okviru katerega tudi BTC soustvarja svoj prispevek k 
trajnostnemu razvoju.

BTC nadaljuje svojo pionirsko vlogo trajnostnega 
razvoja z vsesplošnimi ukrepi v smeri krožnega 
gospodarstva, trajnostne mobilnosti, obnovljivih 
virov, zelenega dizajna, zelene logistike in zelene 
miselnosti. Projekte, kot so solarni paneli, sistemi 
za upravljanje deževnice, ravnanje z odpadki 
in neposredno spodbujanje partnerjev v smeri 
zelene prenove, se nadgrajuje s sistematičnim 
vzgajanjem obiskovalcev ter prilagajanjem 
prodajnega portfelja zeleni strategiji.

Družba BTC 5.0
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Urbanizacija življenja močno vpliva na razvoj 
poslovnih modelov. Danes že 80 % (v EU 75 %) 
globalne populacije živi v urbanih središčih, kar 
pogojuje vse bolj zahtevne modele upravljanja mest: 
zahtevno zagotavljanje pitne vode, zdrave hrane, 
ustreznih higienskih pogojev, varnosti in varovanja, 
humanega javnega zdravstva ter ustrezne družbene 
nadstavbe za celosten razvoj človeka.

Urbanizacija

Odprtje sodobne tržnice z lokalno pridelano 
hrano, zelena usmeritev znotraj družbe in v 
sodelovanju s poslovnimi partnerji ter obiskovalci, 
sodelovanje z mestom Ljubljana pri načrtovanju 
mestne infrastrukture, prisotnost urbane kulture v 
središčih BTC City, spodbujanje razvoja inovativnih 
rešitev.

Odziv BTC

02
Družba BTC 5.0
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Zlasti v luči posledic podnebnih sprememb in pandemije 
je digitalizacija življenja dobila povsem nove razsežnosti. 
Vse bolj izrinja neposredne, spontane odnose s 
predvidljivim, načrtovanim življenjem, od zooma do 
zooma, od klika do klika, od ponudbe do definiranja 
podobe naše prihodnosti. Od poslovnih sistemov se 
pričakuje, da so njihove storitve ves čas na voljo v 
digitalni obliki: nakup, dostava, izobraževanja, dostop do 
ustreznih informacij. Prav zadnje ni trajnostno vzdržno, 
bo pa zagotovo zaznamovalo tudi naslednjih pet let.

Digitalizacija

Izboljšava uporabniških vmesnikov za nakup, 
sledenje pošiljkam, dostavo na domu ali za 
prevzem na z avtom dostopnih prevzemnih 
mestih, digitalne oblike plačila, različni 
nakupovalni kanali, daljinsko upravljanje 
infrastrukture, integrirane storitve, pomoč osebja 
digitalno nepismenim.

Odziv BTC

03
Družba BTC 5.0
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Tudi pandemija je z ukrepi za njeno zajezitev pospešila 
razvoj novih nakupovalnih navad: nakup iz fotelja, 
nove potrebe (obleka, hrana, tehnična orodja, vse za 
dom), povezane mreže vrednosti, digitalne rešitve 
v podporo odločanja in vodenja, avtomatizirane 
proizvodnje, velik pritisk na javno zdravstvo z vse večjo 
potrebo po individualni obravnavi.

Aktivno povezovanje partnerjev v iskanje 
inovativnih večkanalnih rešitev v okviru 
inovacijskega poslovnega stičišča s ciljem dviga 
uporabniške izkušnje obiskovalcev.

Nakupovalne navade

Odziv BTC

04
Družba BTC 5.0
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Odziv BTC

Iskanje socialnega 
ravnovesja

S ciljem zmanjševanja razvojnih ločnic in 
morebitnega nadaljnjega razslojevanja družbe 
na skupnosti. BTC bo to občutil v spreminjajoči 
se strukturi strank in vse večjem pritisku na 
prilagoditev ponudbe. Pri ostalih dejavnostih 
pa bo viden vpliv koncentracije moči, kar bo 
pomembno vplivalo na poslovni segment B2B in 
oblikovanje strateških partnerstev.

Hibridni nakupovalni centri, večkanalna 
nakupovalna izkušnja, upravljanje 
prostora na ključ, logistika po meri 
stranke, inovacijsko poslovno stičišče, 
pospešeno družbeno odgovorno 
angažiranje.

05
Družba BTC 5.0
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BTC City
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BTC City je dinamično jedro družbe BTC, ki v 
razgibanem in živahnem urbanem prostoru kaže 
več zanimivih obrazov.

BTC City: mesto priložnosti

obiskovalce, ki iščejo živahen urbani vrvež, globalne 
nakupovalne trende in visoke standarde nakupovanja. 
S sodobnimi platformami za večkanalno nakupovalno 
izkušnjo razvija nov prostor nakupovanja in raziskovanja 
tudi na spletu. Rekreativno-zabaviščno in kulturno središče 
popestri ter nadgradi značaj nakupovalnega središča. 
Obiskovalci se lahko predajo poživljajočemu vzdušju in 
doživetjem bodisi skozi šport in rekreacijo, razvedrilo in 
kulturo bodisi skozi kulinarično razvajanje. Z množico 
športnih, zabavnih, kulturnih dogodkov in prireditev je tudi 
oder pod streho neba ter destinacija za vse, ki iščejo več 
sproščenega duha v svojem vsakdanjiku. Lahko bi rekli, da 
v BTC Cityju življenje nikdar ne zamre. Z opisanimi obrazi se 
dotakne slehernega obiskovalca. 

Z novo paradigmo osmišljanja družbenega prostora 
predstavlja enega od največjih poslovnih, nakupovalnih in 
rekreativno-zabaviščnih središč v Evropi.  S prepletanjem 
poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in 
kulturnih vsebin na enem mestu je postal nepogrešljiv del 
urbanega vsakdanjika svojih obiskovalcev. 
Poslovno središče daje Cityju živahen poslovni utrip, po 
drugi strani pa je s svojo močjo povezovanja, spodbujanja 
partnerstev in drznih vizij »dom« za številna domača kot tudi 
mednarodno uveljavljena podjetja ter spodbudno okolje za 
razvoj zagonskih podjetij. Ne nazadnje je s svojim pestrim 
ekosistemom tudi odličen poligon za testiranje in razvoj 
naprednih rešitev. Nakupovalno središče z najpestrejšo 
izbiro izdelkov in storitev v Sloveniji je destinacija za 
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* VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous

Odziv družbe BTC na globalne trende: BTC City

Podnebne spremembe 

• Obnovljivi viri
• Trajnostna mobilnost
• Krožno gospodarstvo
• Ozaveščanje obiskovalcev
• Zelena prenova 

Iskanje 
socialnega 
ravnovesja 

• Hibridni 
nakupovalni 
centri

• Večkanalna 
nakupovalna 
izkušnja 

Nakupovalne navade 

• Digitalna plačila in nakupi
• Preventivni ukrepi za 

zagotavljanje javnega zdravja
• Koncept pop-up trgovine
• Rezervacija na spletu, prevzem 

v trgovinah ali na drugih točkah

Urbanizacija 

• Ponudba lokalno 
pridelane hrane

• Sodelovanje z 
mestom Ljubljana 
pri načrtovanju 
infrastrukture 

Digitalizacija 

• Digitalne oblike plačila
• Daljinsko upravljanje infrastrukture

01
02

0304

05
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BTC 
Logistični 

center

04
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BTC Logistični center nudi vrhunske logistične 
storitve s podporo napredne informacijske 
tehnologije.

BTC Logistični 
center: za zeleno in 
pametno logistiko 
prihodnosti

Sloveniji. Skupaj s poslovnimi in strokovnimi partnerji 
je ustanovil BTC kompetenčni center, ki predstavlja 
edinstveno središče, v katerem skupaj s poslovnimi 
partnerji, strokovnjaki in zunanjimi izvajalci razvijamo 
inovativne rešitve za optimizacijo logističnih procesov 
in storitev v celotni oskrbovalni verigi. Med glavnimi cilji 
sta razvoj prilagojenih tehnoloških rešitev za poslovne 
partnerje in digitalizacija logističnih procesov ter širitev 
obsega poslovanja s povečanjem obsega med 30 oziroma 
40 tisoč paletnih mest.

Z usmeritvijo v stalno rast in nenehno modernizacijo svojih 
storitev, tudi z digitalizacijo in robotizacijo logističnih 
procesov, združuje znanja in tehnologije za razvoj zelene 
ter pametne logistike prihodnosti. Je ponudnik celovitih 
logističnih storitev z naprednim poslovnim modelom. 
Svoje logistične storitve podpira z napredno informacijsko 
tehnologijo, ki zagotavlja učinkovito in brezpapirno 
poslovanje, visoko sledljivost blaga ter zanesljive 
neposredne povezave med vsemi udeleženci v oskrbovalni 
verigi. Postal je stičišče logističnih in prometnih znanj v 
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Odzivi družbe BTC na globalne trende:  
BTC Logistični center 

Družba BTC 5.0

01
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Podnebne spremembe 

• Uvajanje električnih in plinskih 
vozil

• Obnovljivi viri energije

• Uporaba okolju prijaznih 
baterij v internih procesih dela

Iskanje 
socialnega 
ravnovesja 

• Logistične 
storitve po 
meri stranke

Nakupovalne navade 

• Prilagajanje logističnih procesov 
na rast e-trgovine in preoblikovanje 
preskrbovalnih verig

Urbanizacija 

• Spodbujanje 
razvoja 
inovativnih 
rešitev

Digitalizacija 

• Digitalizacija, robotizacija 
in avtomatizacija logističnih procesov

• Integrirane storitve
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BTC PROP
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BTC PROP je steber družbe BTC, ki je specializiran 
za upravljanje in vzdrževanje poslovnih 
nepremičnin.

BTC PROP: partner za 
upravljanje nepremičnin

tehničnega znanja. Odlikujejo ga tudi velik obseg lastnih 
nepremičnin v upravljanju, finančna stabilnost ter 
standardizacija in digitalizacija procesov. Vse to je odlična 
osnova za razširitev storitev na področje vzdrževanja in za 
zasledovanje vizije postati najmočnejši upravitelj v regiji.

S svojo partnersko naravnanostjo je postal eden od vodilnih 
ponudnikov v regiji, ne le po velikosti nepremičninskega 
portfelja v upravljanju, ampak tudi po portfelju kompetenc 
na področju upravljanja premoženja, nepremičnin, 
računovodstva, zahtevnega finančnega poročanja in 
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Odzivi družbe BTC na globalne trende: BTC PROP
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Podnebne spremembe 

• Energetsko učinkovito 
upravljanje objektov

• Spodbujanje uporabe 
okolju prijaznih rešitev

Iskanje 
socialnega 
ravnovesja 

• Upravljanje 
prostora na 
ključ

Nakupovalne navade 

• Ukrepi za zagotavljanje 
javnega zdravja

Urbanizacija 

• Spodbujanje 
razvoja 
inovativnih 
rešitev

Digitalizacija 

• Daljinsko upravljanje infrastukture

Družba BTC 5.0
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BTC 
Inovacijsko 

poslovno 
stičišče
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Inovacijsko poslovno stičišče je inovativni 
ekosistem za povezovanje med zagonskimi in 
velikimi podjetji.

BTC Inovacijsko poslovno 
stičišče: za drzne rešitve 
prihodnosti 

trgu. Najbolj nas navdihuje sodelovanje pri razvoju rešitev, 
ki izkazujejo razvojni potencial na področju upravljanja in 
razvoja poslovnih površin, logistike, trajnostne mobilnosti, 
energetike, pametnih mest ter robotike. Z opisanim 
edinstvenim  ekosistemom za razvoj rešitev prihodnosti 
se družba BTC uveljavlja kot aktivni soustvarjalec in 
spodbujevalec inovacijske kulture v Sloveniji in širše.

Je stičišče razvoja in inovativnosti, generator naprednih idej 
in rešitev s širšim družbenim poslanstvom in potencialom 
internacionalizacije, ki jih razvijamo v sodelovanju z 
domačimi in globalnimi partnerji, zagonskimi podjetji 
ter drugimi institucijami. Ti lahko znotraj inovativnega 
poslovnega stičišča ustanovijo tako imenovani inovacijski 
inkubator in v realnem okolju BTC Cityja testirajo svoje 
inovacije, ki jih želijo pripraviti za nastop na globalnem 



Družba BTC 5.0

41

Odzivi družbe BTC na globalne trende: 
BTC Inovacijsko poslovno stičišče

01
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Podnebne spremembe 

• Iskanje novih energetsko 
učinkovitih rešitev

• Trajnostna mobilnost

Iskanje 
socialnega 
ravnovesja 

• Delovna 
mesta 
prihodnosti

Nakupovalne navade 

• Iskanje inovativnih 
rešitev v okviru 
inovacijskega središča

• Testiranje naprednih 
rešitev za nakupne 
navade

Urbanizacija 

• Spodbujanje 
razvoja 
inovativnih 
rešitev

Digitalizacija 

• Povezovanje partnerjev v razvojne projekte 
naprednih digitalnih rešitev

• Vzpostavitev testnega poligona za digitalne 
rešitve v realnem okolju

Družba BTC 5.0
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Vizija in 
razvojne 

dimenzije
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Digitalno

Družba BTC je že od svoje ustanovitve zelo jasna in 
vključujoča v svoji dolgoročni viziji in poslanstvu.

Vizija in razvojne dimenzije

razvojna komponenta, ampak da se rezultati dosegajo 
v skladu z vrednotami, ki njihov celoten ekosistem še 
tesneje povezujejo. Zato zeleno pomeni skrb za naravo 
in nenehno zmanjševanje negativnega vpliva na okolje. 
Digitalno pomeni učinkovito in pametno na krilih sodobnih 
digitalnih storitev. Družbeno odgovorno pomeni podporo 
skupnosti, kulturi, športu, najmlajšim. Inovativno pomeni 
vedno znova odkrivati svet drugačnosti, samosvojosti 
v dobro posameznika in celote. Gospodarno pomeni 
ustvarjanje dodane vrednosti, ki daje moč za trajnostno 
vzdržne razvojne korake.

S tem odkrito vabi svoje partnerje k tesnemu sodelovanju 
in soustvarjanju stabilne prihodnosti v dobro strank, 
obiskovalcev, zaposlenih, lastnikov in družbe kot celote. 
Številne zgodbe o uspehu domačih in tujih partnerjev so 
se kalile v okviru podjetnih zgodb BTC-ja. Deležniki vedno 
znova pozdravljajo jasne srednjeročne in dolgoročne 
usmeritve družbe, kar vzpostavlja polje zaupanja, 
predvidljivosti in ustvarja pogoje za razcvet inovativnosti. 
Prav zadnje je ključnega pomena za zaupanje investitorjev 
in mesta Ljubljane za njihovo pripravljenost na skupno 
aktivno soustvarjanje. Za BTC ni pomembna samo 

Družbeno odgovorno

Cvetoč BTC 5.0 Trajnostno vzdržen 
sonaravni razvoj družbe, 

zaposlenih, strank in 
partnerjev 

Digitalno, zeleno,  
družbeno odgovorno, 

inovativno, gospodarno

PoslanstvoVizija Vrednote
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Digitalno

Infrastruktura

Razvoj privlačnega, globalno usmerjenega ekosistema za 
ambiciozne poslovne partnerje. Vzpostavitev poslovnega 
stičišča in tehnološkega parka nove generacije. 

Povezovanje ustvarjalnih ljudi v projekte z vizijo, ki 
ustvarjajo gospodarsko in družbeno dodano vrednost ter 
imajo globalni domet.

Zeleno

Ljudje

Družbeno odgovorno

Družba 
BTC 5.0

BTC City

BTC 
Inovacijsko 

poslovno 
stičišče

BTC PROP
BTC

Logistični
center
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Rast
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Osredotočeni in z jasno izoblikovanimi načrti 
stopamo v prihodnost ter skupaj ustvarjamo novo 
družbo 5.0, ki prinaša veliko priložnosti za rast. 
V družbi BTC rastemo že več kot 65 let, zato je 
rast proces, ki ga dobro poznamo in učinkovito 
upravljamo. Dobro pripravljeni vstopamo tudi v to 
novo obdobje. 

Rast

širimo poslovanje in skupaj vstopamo na nove mednarodne 
trge tako, da ustvarjamo skupno rast. Hkrati razvijamo in 
širimo kapacitete naših storitev ter tako odgovarjamo na 
potrebe naših partnerjev in trende v sodobnih dobavnih 
verigah. Na področju upravljanja z nepremičninami 
beležimo konstantno rast števila zadovoljnih strank, ki 
cenijo izkušnje in znanje, ki smo ga razvili skozi desetletja 
razvoja v naši enoti BTC PROP. Nadaljnjo rast nam tukaj 
omogočajo napredne tehnološke rešitve ter daljinsko 
vzdrževanje in podpora infrastrukturnim storitvam.

BTC City raste in se razvija skupaj s svojimi obiskovalci. 
Odgovarja na njihove potrebe in hitro spreminjajoče se 
trende. Ustvarja nove oblike zelene mobilnosti, narekuje 
trende sodobnih nakupovalnih spletnih poti kot tudi 
plačilnih sredstev. Vselej ostaja mlad in dinamičen, rast 
pa ustvarja z optimizacijo in krepitvijo najmočnejših 
tržnih aktivnosti, povezovanjem z aktualno ponudbo 
popularnih blagovnih znamk, ter inovativno in večkanalno 
marketinško komunikacijo s ciljnimi javnostmi.

Rast v družbi BTC temelji na družbeni odgovornosti in 
trajnostnem razvoju, ki sta ključni komponenti vseh 
razvojnih projektov v vseh segmentih našega delovanja. 
Ustvariti želimo uspešno in trajnostno družbo, ki živi v 
zelenem in navdihujočem okolju. Povezujemo ustvarjalne 
ljudi v projekte z vizijo, ki ustvarjajo gospodarsko in 
družbeno dodano vrednost ter imajo globalni domet. 
Ustvarjamo privlačen globalno usmerjen ekosistem, ki ga 
že prepoznavajo številni naši poslovni partnerji.

Inovacijsko poslovno stičišče z vzpostavitvijo poslovnega 
stičišča in tehnološkega parka nove generacije ustvarja 
edinstven ekosistem, ki povezuje tehnološko visoko razvita 
podjetja in ponudnike naprednih tehnoloških rešitev s 
končnimi uporabniki. Tako na eni strani svojim partnerjem 
omogočamo privlačno okolje za testiranje in razvoj, na 
drugi pa končnim uporabnikom pa ponujamo napredne in 
celostne storitve. 

V BTC Logističnem centru rast temelji na trdnih partnerskih 
vezeh in digitalizaciji vseh procesov. S svojimi partnerji 
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Inovativno
Zeleno

Družbeno 
odgovorno

Gospodarno

BTC Logistični 
center

BTC City

BTC PROP

BTC Inovacijsko
poslovno stičišče

88 mio €

2025

2025

72 mio €

2019

2019

20-% 
rast 

prihodkov

 + 7 mio €

+ 5 mio €

+ 3 mio €

+ 1 mio €

Rast
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Prehod v 
družbo 
BTC 5.0
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Prehod v družbo BTC 5.0 

Sposobnost za proaktivno odzivanje in pravočasne 
spremembe v poslovanju leži v srcih ljudi, ki so del 
družbe BTC. Tu se kalijo pogum, učinkovitost in poslovna 
pragmatičnost, ki vedno znova hranijo uspehe ter so 
navdih za novo. 

Poslovna strategija za leto 2025 kaže na strukturne in 
vsebinske spremembe, ki so potrebne za nadaljevanje poti 
v smeri družbe BTC 5.0. 

S koraki v smeri Družbe 5.0 se družba BTC loteva zahtevne 
naloge organizirati človeško družbo tako, da bo razvoj 
znanosti in tehnologije koristil vsem ljudem, zavaroval 
okolje, v katerem živimo, ter obenem omogočil dolgoročen 
in stabilen razvoj družbe BTC 5.0.

Temelji družbe so zdravi in stabilni. Njena moč je v 
povezovanju, gradnji partnerskih mrež in kakovostnih 
odnosov, ki so podprti s sodobnimi tehnologijami, a ne za 
ceno človečnosti in razumevanja vzajemnih vplivov vseh 
deležnikov ekosistema. 

Nove prerazporeditve moči v lokalnem in globalnem 
okolju rojevajo nove igralce, pri čemer se tržne niše ves čas 
dinamično prerazporejajo. Če je v preteklosti veljalo, da 
mora podjetje prenoviti svojo vsebino poslovanja in svoje 
nišne trge vsakih 70, nato 30 in nazadnje 10 let, danes velja, 
da so tovrstni preobrati potrebni že vsakih tri do štiri leta.  
BTC to zmore, tudi z osebnostnim razvojem ekipe, ki ve, da 
je nepredvidljivo pričakovano in da skupaj zmorejo preseči 
vse pasti ter zagrabiti nove priložnosti.

Družba BTC 5.0 je dolgoročna pot, obenem pa 
navdih poslovnim načrtom in vodilo družbe BTC za 
miren prehod v novo civilizacijsko paradigmo. 
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Ljudje v jedru

Družba se zaveda, da so ljudje 

tisti, ki ustvarjajo za ljudi

Ljudje kot 
utrip in 
navdih

Izobraževanje

Usposabljanje

Osebni
 razvoj

Ustvarjanje / 
inoviranje

Timsko delo / 
sodelovanje
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Zeleno

Zvesta svojemu temeljnemu 

načelu vračanja k naravi, družbi, 

človeku

Trajnosti 
na poti

Vrednotenje in 
presoja v luči 
evropskega 

Zelenega dogovora 
ter ciljev OZN 
o trajnostnem 

razvoju 

Obnovljivi viri 
energije

Krožno 
gospodarstvo

Sistem za 
upravljanje 

z vodo

Zeleno 
načrtovanje 
in trajnostna 

gradnja 
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Digitalno

Zvesta svojemu temeljnemu 

načelu učinkovitosti, varčnosti, 

enostavnosti

Spletni 
nakupi

Ažurne 
informacije

Plačilni 
sistemi

Nadzorni in 
upravljavski 

sistemi

Spremljanje 
dostave 
pošiljke

Tehnologija
za uspeh
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Družbeno 
odgovorno 

Zvesta svojemu temeljnemu 

načelu solidarnosti, sodelovanja 

in razvoja lokalnega okolja

Srce na 
pravem 
mestu

Lokalne 
skupnosti

Kultura

Rekreativni 
šport

Vrhunski
 šport

Mladina in 
starejši
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Inovativno

Inoviram, 
torej sem!

Izobraževanje

Timsko
 delo

Globalni 
prodor

Ustvarjalnost

Razvoj

Zvesta svojemu temeljnemu 

načelu množičnega inoviranja



Družba BTC 5.0

58

Gospodarno

Z razumom 
in navdihom

Transparentnost

Nadzor

Odpornost

Upravljanje

Preglednost
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Družba BTC 5.0:

Kakovost življenja kot

navdih večdimenzionalnega razvoja družbe 

BTC 2021–2025

Izdal: BTC, d. d.

Vsebine: BTC, d. d. in mag. Violeta Bulc

Oblikovanje: DBP–Brand Design Studio 

Fotografije: Arhiv BTC, Adobestock, Freepik, 

Unsplash 

Ljubljana, oktober 2021
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Kakovost življenja kot navdih večdimenzionalnega razvoja družbe BTC 2021–2025

Družba BTC 5.0 je tu. Soustvarjajmo jo skupaj. 


