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Družba BTC 

• Poslovno in finančno ugledna in uspešna družba 

• Moderna družba s 60 letno tradicijo 



Družba BTC 

• Stabilna rast poslovanja 

• Finančna stabilnost 

• Trajnostni razvoj 

• Povečevanje zaposlovanja 

• Inovativno okolje 

• Dobri odnosi s poslovnimi 
partnerji 

• Ugled v javnosti 



Strategija razvoja družbe BTC 

1993 Nakupovalno središče 

1995 Vodilno trgovsko središče v Sloveniji 

1998 BTC City-ji 

2004 Preboj logistike 

2008 Trajnostni razvoj in inovativnost 

2012 Energetika in ekologija 

2015 Inovativno mesto 

2020 Odprta družba 

1987 Največji evropski kopenski terminal 

1954 Centralna skladišča  

Strategija razvoja 
družbe BTC 2020 



BTC City – eno največjih poslovnih, nakupovalnih, 

rekreativno zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi 

• Inovativen koncept in stalen trajnostni razvoj 

• Iskanje novih vsebin in zanimivih poslovnih partnerjev 

• Ohranitev obiska z atraktivnimi dogodki 



Trajnostni razvoj 

• Projekt energetske učinkovitosti je 
pomemben projekt v okviru 
dolgoročne strategije 

• Aktivno upravljanje vseh energentov in 
s tem zmanjševanje porabe 

• Aktivnosti v smeri racionalne rabe 
energije in razvoja novih energijskih 
virov, kamor gre pričakovan razvoj v 
svetu na področju znanosti, inovacij in 
tehnologije. 

BMW i začenja dobo električne mobilnosti v Sloveniji 

Upravljanje z energijo 



Trajnostni razvoj 

• Letna poraba družbe BTC (2014) 135.164 m3 

• Zmanjševanje izgub vode (l. 2000 20% izgub, l. 2014 4,6%) 
 

• Obnova vodovodnega in hidrantnega omrežja (1600 m) 
• Obnova kanalizacijskega omrežja 
• Senzorski sistem rabe vode (toalete) 
• Sistem regeneracije kopalne vode v VMA 
• Racionalizacija porabe vode VMA  
• Uporaba deževnice za hladilne stolpe (Kristalna palača) 
• Redno spremljanje porabe in izgub vode 
• Vodna vrtina v Vodnem mestu Atlantis 

Ravnanje z vodo 



Trajnostni razvoj 

Ozaveščanje: 
• zgibanke 
• nalepke 
• dopisi 
• delavnice 
• www.misijazeleno.si 

Sistem ravnanja z odpadki: 
• Ekološka postaja v BTC Cityju (primarna in širitev) 
• Stiskalnice odpadnih surovin (6) 
• Reciklirni koši na območju 
• Sprotni sistem pobiranja odpadkov brez kontejnerjev 
• Sortirna mesta za poslovne partnerje 
• Ekološka postaja v PE Logistični center 
• Reciklirni koši po pisarnah 
• Sortirna postaja na Tržnici 
• Ekološki otoki na območju 
• Zgibanka z navodili kako in kaj sortiramo 

Leta 2000 – 20% ločenih 
sekundarnih surovin, leta 2014 

pa 69% 

Ravnanje z odpadki 



Trajnostni razvoj 

Promet (usmerjanje in alternativa): 
• Avtobus LPP (1996) – št. postaj 5 
• Signalne usmerjevalne table o prostih parkirnih mestih 
• Brezplačni Citybus na območju BTC – št. postaj 8 
• Tri postajališča BicikeLJ 
• Optimizacija semaforskih intervalov na obodnih cestah 
• Naprava za brezplačno polnjenje električnih vozil 
• Eko električni avto Biro 
• Tovorni avto na električni pogon za pobiranje  odpadkov 

Promet (infrastruktura in ozaveščanje): 
• Krožišča na območju BTC City 
• Garažna hiša BTC City 
• Ureditev kolesarskih in pešpoti ter prehodov za pešce 
• Razne preventivne akcije o varnosti v prometu 
• Parkirni prostori za ciljne skupine ljudi 
• Avtomatsko štetje prometa 
• Dve brezplačni polnilni mesti za električne avtomobile 
• Dvosmerni promet med Kristalno palačo in Dvorano A 

• Družba BTC zagotavlja splošno, požarno in 
prometno varnost obiskovalcem poslovnim 
partnerjem in zaposlenim na območju BTC. 

Promet in varnost 



Rezultati trajnostnega razvoja družbe BTC 
z nadgradnjo pametnega mesta 

• V zadnjih 14 letih je BTC v projekte trajnostnega razvoja investirala 45,6 mio EUR. 

• Z vsemi izboljšavami so v letu 2014 znižane emisije CO2 za približno 2.278 ton. 

• obstoječe sončne elektrarne so v letu 2014 proizvedle več kot 1,6 mio kWh 

električne energije. 

• V letu 2014 je vrednost Ekoindeksa znašala 460 točk. 

• V zadnjih 4 letih je BTC v projekte energetske učinkovitosti vložil več kot 4,3 mio EUR. 

• V letu 2014 smo skupaj s poslovnimi partnerji zbrala 3.720 ton odpadkov, od tega je 

bilo ločenih 69% vseh odpadkov. 

• V letu 2014 so znašale izgube vode le 4,6%. 

• Vključevanje IT tehnologije in inovacij za učinkovitejše upravljanje vseh indikatorjev 

pametnega mesta 

 



Inovativno mesto 

• Družba BTC soustvarja novo razvojno zgodbo Slovenije 

• Pospeševalnik ABC (Acceleration Business City) je postavljen v srce BTC City 
Ljubljana (900 m2) 

• Cilj pospeševalnika ABC je ustvariti naprednejše poslovno okolje v Sloveniji in 
inovativnim podjetnikom omogočiti dostop do mednarodnih investitorjev ter 
jim s tem omogočiti hitrejši prodor na globalni trg. 

• S tem postaja BTC City, v skladu s Strategijo razvoja družbe BTC 2020, 
inovativno mesto. 



BTC na poti v Cvetoče mesto 
zaradi permanentnega vključevanja socialnih in družbenih dogodkov 


