BTC City

Mesto odlik in vedrine
Portret družbe BTC d.d.

Ljubljana, maj 2006
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»Vsa pretekla leta so bila za BTC leta uresničevanj številnih projektov,
intenzivnega razvoja in rasti. Tako so delali naši predniki in tako
ravnamo tudi mi. Zgledi s sveta in priložnosti novega časa so nas
opogumili, da smo oživili prostor, ga zaznamovali s poslovno vsebino
in mu spremenili podobo.
Delniško družbo vseskozi vodi misel na jutrišnji dan; našo pot
spremljajo nenehni izzivi, zato v bodočem poslovanju vidimo
še veliko priložnosti in vzpodbud za razvoj družbe.«

BTC d.d.

Družba intenzivnih
vlaganj in razvoja
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Družba vsa leta obstoja
intenzivno vlaga v razvoj

BTC je sopotnik velikih
poslovnih sistemov in inkubator
malih, družinskih podjetij;
prenekateremu posamezniku,
ki se je pripravljen spoprijeti s
tržnimi izzivi sodobnega časa,
ponuja ustvarjalne priložnosti.
Z velikimi in malimi partnerji
družba gradi čvrsto partnerstvo
in obojestransko zaupanje.

Dosedanji rezultati kažejo, da dosega delniška
družba BTC ves čas razvoja stabilno poslovanje in
rast. Družba opravlja svoje posle v petih Poslovnih
enotah, in sicer ima tri enote v Ljubljani, eno
enoto v Murski Soboti in eno v Novem mestu.
Vse enote razen Logističnega centra so zasnovane kot City, kar pomeni, da so živahna
shajališča potrošnikov, poslovnežev in ljudi, ki
prihajajo v City po zabavo in rekreacijo. Dosežki
razvoja se, poleg dobrih poslovnih rezultatov,
odražajo tudi v rasti poslovnega ugleda, v prepoznavnosti in rangiranju v očeh javnosti.
Družba je v večinski lasti zaposlenih, vodstva
in upokojencev družbe. Ajdacom, d.d. je v las-

Družba posluje z več kot
3000 poslovnimi partnerji.
Močan investicijski ciklus
v letih 2001-2005:
135 mio € skupnih
naložb BTC d.d. in njenih
poslovnih partnerjev.
70 mio € neposrednih naložb.
65 mio € naložb
poslovnih partnerjev.

ti zaposlenih in vodstva, Invest point, d.o.o.
pa je v lasti širšega vodstva družbe. Leta 2001
je BTC izvedel delavsko managerski odkup, s
čimer je družba pridobila stabilno lastništvo.
V obdobju po izvedeni lastniški preobrazbi se
je povečal naložbeni ciklus, saj je družba v obdobju 2001-2005 investirala 70 mio €. Kot posledica zaupanja partnerjev v dolgoročno naravnano lastniško strukturo in razvojno rast so
partnerji v istem obdobju v svoje programe na
območju BTC Cityja dodatno vložili cca 65 mio
€. V obdobju po izvedenem delavsko managerskem odkupu se v družbi povečuje tudi število
zaposlenih.
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Vrednost neposrednih naložb
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PE Murska Sobota

Dejavnosti družbe:
Upravljanje s prostorom za poslovne, trgovske
in rekreativno-zabaviščne dejavnosti

PE Ljubljana
PE Logistični center
PE Vodno mesto

Logistične storitve
PE Novo mesto

Storitve iz dejavnosti prostega časa

Poslovne enote po Sloveniji

Novo
mesto

Vodno
mesto

5%

Novo
mesto

5%

9%

Vodno
mesto

12%

Murska
Sobota

6%

Murska
Sobota

6%

Logistični
center

Ljubljana

9%

68%

Ljubljana

Logistični
center

57%

23%

Delež pokritih poslovnih prostorov po PE*

Delež prihodkov po PE*

storitve iz
dejavnosti
prostega časa

drugi
delničarji

5%

lastne
delnice

4%

10%

storitve iz
logistične
dejavnosti

20%

Invest
point
d.o.o

26%

Ajdacom d.d.

poslovno
nakupovalno
središče in
upravljanje
s prostorom

60%

75%

Delež prihodkov po dejavnostih*

Lastniška struktura na dan 31.12.2005**

*Podatki za leto 2006.
**Ajdacom d.d. je v lasti zaposlenih in vodsvta družbe.
Invest point d.o.o. je v lasti širšega vodstva družbe.
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Več kot pol stoletja
tradicije

BTC je ob koreniti preobrazbi
dejavnosti družbe s prenovo in
prestrukturiranjem nekdanjih
skladišč omogočil, da je na območju
BTC, sedanjem BTC Cityju, v letih
naraščajoče brezposelnosti v Sloveniji
našlo delo preko 4500 ljudi.

Družba se je po več kot desetletju intenzivnega prestrukturiranja nekdanjih pozidav in
dejavnosti razvila v gospodarja, ki upravlja s
prostorom, na katerem skupaj s poslovnimi
partnerji skrbi za uravnoteženo ponudbo
poslovnih, trgovskih, rekreativnih, zabavnih in
kulturnih storitev na enem mestu. Dobro desetletje korenite preobrazbe je odraz dolgoročno
načrtovanega kontinuiranega razvoja, podprtega
z vnemo in s požrtvovalnostjo vodstva ter vseh
zaposlenih, z visokimi naložbmi in doslednim
vztrajanjem na izbrani poti.
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Delniška družba je bila ustanovljena leta
1990 kot naslednica podjetja v družbeni lasti,
katerega začetki segajo v leto 1954. Podjetje se
je uspešno ukvarjalo s hrambo in z distribucijo
in v obdobju 1977-1987 doseglo raven največjega
evropskega kopenskega terminala. Leta 1990 je
družba začela izvajati intenzivno prestrukturiranje in obnovo 200.000 m2 skladiščnih objektov ter se pričela razvijati v upravljalca prostora,
na katerem se je postopno porajala usklajena
ponudba poslovnih, nakupovalnih, rekreativnozabaviščnih in kulturnih dejavnosti.

1987

Centralna skladišča

Javna skladišča

Blagovno transportni center

Centralna skladišča
za potrebe ljubljanske trgovine

68.867 m2
poslovnih
površin

Največje skladišče na
ozemlju bivše Jugoslavije

Ljubljanski blagovni
in transportni center,
največji blagovno
transportni center
v bivši Jugoslaviji

Največji kopenski
terminal v Evropi

Odprta
prva
trgovina

1954
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2001

Blagovno trgovinski center

Prvo
nakupovalno
središče
v Sloveniji

1993

Prva slovenska gospodarska
družba, ki kotira na
londonski borzi

Izgradnja Poslovne stolpnice,
Teatra BTC, multikina Kolosej
Sodobna infrastruktura; ulice,
krožna križišča, nova parkirišča

Aleja Mladih:
Odbojka
Drsališče
Družabne prireditve

Otvoritev Vodnega mesta Atlantis
in zabaviščnega centra Arena
Vodafone Live

Obiskovalcev: 6.500.000

Obiskovalcev: 10.300.000

Obiskovalcev: 15.000.000

Obiskovalcev: 18.500.000

1997

2000

2002

2005
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Poslovna enota
Ljubljana

Poslovna enota Ljubljana
je največja in najstarejša
enota družbe BTC; njeni
začetki segajo v leto 1954.
trgovska dejavnost
poslovna dejavnost
storitvena dejavnost
skladiščna dejavnost
pokrita parkirišča
skupaj

322
31
35
2

trgovin
gostinskih lokalov
storitvenih lokalov
banki
pošta
tržnica
avtopralnica
športni center
jezikovna šola
borzno posredniška hiša
lekarna
frizerski saloni
drsališče/odbojka na mivki

Poslovna enota
Vodno mesto

Poslovna enota Ljubljana se odlikuje z izredno lego – leži tik ob ljubljanski obvoznici in hkrati v
mestnem cestnem obroču, ob Šmartinski cesti, ki
je ena glavnih vpadnic v slovensko prestolnico. Le
3 km je oddaljena od ožjega mestnega središča ter
25 km od mednarodnega letališča Brnik. S širšim
zaledjem mesta ter z drugimi slovenskimi kraji pa
z mejnimi prehodi z Avstrijo, Italijo, s Hrvaško in z
Madžarsko je povezana s slovenskim cestnim sistemom, ki je prepreden s štirimi osnovnimi avtocestami v smereh: Koper – Trst; Kranj – Celovec; Maribor – Dunaj; Novo mesto – Zagreb.

Vodno mesto je bilo zgrajeno
z namenom, da bi oplemenitili
ponudbo in zaokrožili sinergijo
med poslovnim življenjem,
nakupovanjem, zabavo in
prostim časom v Cityju.
objekt Atlantis
parkirna hiša
skupaj
zunanje površine z atriji
površina vode

športno, razvedrilno in sprostitveno središče:
savne, bazeni in solariji
gostinstvo
frizerski salon
masažni salon
trgovina
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96.900 m2
26.800 m2
26.900 m2
35.700 m2
7.500 m2
193.800 m2

15.000 m2
20.500 m2
35.500 m2
11.000 m2
1.800 m2

Poslovna enota Vodno mesto je najmlajša
BTC enota, saj je zaživela konec aprila 2005 z
odprtjem kompleksa bazenov in savn, ki so mu
sami obiskovalci BTC Cityja izbrali ime Atlantis. Naložba v izgradnjo Vodnega mesta je bila
največja naložba v posamezen projekt v zgodovini
družbe BTC. Rekreativne možnosti, povezane z
vodnimi športi in s sprostitvijo v vodi in savnah,
tako prostorsko kot vsebinsko zanesljivo sodijo v
sklop rekreativnih in zabaviščnih dejavnosti, ki jih
nudi BTC City.

Poslovna enota
Logistični center

Poslovna enota Logistični center
je bila zasnovana leta 1985;
kot ponudnik celovite logistike
zagotavlja skladiščenje in vse
storitve, povezane z blagom ter
distribucijo blaga in ima lastni
carinski tovorni terminal.

lastne skladiščne površine
pisarniški prostori
terminal za tovorna vozila
skupaj

Logistične storitve so podprte z najnovejšo
informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja brezpapirno poslovanje, visoko sledljivost blaga v
preskrbovalni verigi ter zanesljive in neposredne
povezave med kupci in dobavitelji. Prednost
centra temelji na celovitosti, prilagodljivosti in
partnerstvu z najboljšimi.
Z visoko kvalitetnimi logističnimi storitvami,
vso potrebno infrastrukturo in s svojimi poslovnimi partnerji je Logistični center postal
celovito stičišče logističnih in prometnih znanj
v Sloveniji. V logističnem centru delujejo tudi
Srednja in višja prometna šola, Združenje šoferjev
in avtomehanikov Slovenije ter Prometni center.

21.000 m2
5.000 m2
12.150 m2
38.150 m2

Poleg dela v lastnih skladiščnih prostorih specializirane ekipe Logističnega centra opravljajo
tudi storitve za oskrbo celotne mreže Sparovih
trgovin po vsej Sloveniji, v skladiščnem objektu,
ki je last poslovnega partnerja Spar Slovenije, na
površini 25.000 m2.

1500
150

komisioniranih palet dnevno
kamionov dnevno na carinskem terminalu
največji poslovni partner: Spar Slovenija
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BTC City Novo mesto
44
4

Poslovna enota
Novo mesto

trgovin
gostinski lokali
pošta
banka
zavarovalnica
različna predstavništva

Poslovna enota je bila
ustanovljena leta 1974.
Zagreb (CRO)

Novo mesto

trgovska dejavnost
poslovna dejavnost
storitvena dejavnost
skladiščna dejavnost
terminal za tovorna vozila
skupaj

8.000 m2
1.460 m2
840 m2
4.900 m2
8.200 m2
23.400 m2

Karlovac (CRO)

Poslovna enota Novo mesto obsega lokacije, na katerih se odvijata poslovno trgovinska in
logistična dejavnost. V začetku sta v novomeški
enoti poslovali le logistična in distribucijska dejavnost, kasneje pa je v njej zrasel še nakupovalni
center. Po vsebini programov se razvija v city, kajti zajema tako poslovne in trgovske prostore kot
tudi prostore za druge storitvene namene: banko,
pošto, gostinske lokale. Novomeški BTC City se
razvija na dveh mestih, in sicer ob Ljubljanski
cesti in v Bršljinu, medtem ko v Češči vasi deluje
osrednje distribucijsko in logistično središče
za novomeško regijo. Območje je infrastrukturno opremljeno z moderno poslovno stavbo,
s skladiščem ter z manjšim tovornim terminalom.

Logistični center
Češča vas pri Novem mestu
190
30
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komisioniranih palet dnevno
kamionov dnevno na
carinskem terminalu
logistične dejavnosti za
avtomobilsko industrijo

Poslovna enota
Murska Sobota

Poslovna enota je bila
ustanovljena leta 1988.
BTC City Murska Sobota
trgovska dejavnost
poslovna dejavnost
storitvena dejavnost
skladiščna dejavnost
skupaj

15.900 m2
700 m2
800 m2
900 m2
18.300 m2

38
4

trgovin
gostinski lokali
pošta
frizerski salon
drsališče 1.800 m2

Gradec (A)
Dunaj

Murska
Sobota

Zalaegerseg (H)
Budimpešta

Varaždin (CRO)
Zagreb

Poslovna enota Murska Sobota ima
zaradi ugodne lege številne prednosti – nahaja se
v neposredni bližini meje z Avstrijo, Madžarsko
in s Hrvaško. Enota predstavlja poslovno nakupovalno središče, ki je leta 2003, z izgradnjo
nakupovalnega centra Interspar, postalo osrednje poslovno nakupovalno središče Pomurske
regije.
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»Zamisel o globalni ponudbi v urejenem okolju je bila tista gonilna sila,
ki je minulo desetletje vodila našo rast in razvoj ter generirala razcvet
družbe v podobo prostora BTC City.
In danes, ko so si naši uspehi in trud nadeli številke, ko so sadovi
naših prizadevanj povsem otipljivi in stvarni, lahko s ponosom povem,
da je BTC City postal največje poslovno, nakupovalno, rekreativnozabaviščno in kulturno središče v Evropi.«

BTC City

Razkošje
raznolikosti
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BTC City obišče več
kot 18 miljonov
obiskovalcev letno
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Število obiskovalcev
po letih v BTC Cityju

mio obiskovalcev
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9,9

oddaljenost slovenskih
mest od BTC Cityja
Maribor
Celje
Novo mesto
Kranj
Nova Gorica
Murska Sobota
Koper

er

BTC City je prostor raznolikosti. V njem
se prepletajo trgovski, poslovni, rekreativnozabaviščni in kulturni programi. Nastal je z
razvojem in obogatitvijo vsebinske ponudbe na
področju BTC – PE Ljubljana, in je krovno ime
za sklop dejavnosti poslovno trgovinskega ter
rekreativno zabaviščnega prostora v lasti BTC
d.d., trgovskega središča Citypark, v lasti Spar
Slovenija d.o.o. ter multikina Kolosej, v lasti
družbe Ljubljanski kinematograﬁ d.o.o.
City je urbanistična, arhitekturna in prometna
celota; je prostor, ki se odziva na potrebe sodobne družbe. Vsako leto se dotakne življenj 18 milijonov obiskovalcev.
Severni del območja je izrazito poslovno
obarvan; na njem stojijo reprezentančne stavbe,
ki tvorijo osnovo poslovnega središča. V južnem
in vzhodnem delu se nahajajo dvorane, namenjene rekreaciji, zabavi, športu, med obema
deloma pa se prepleta množica trgovinskih
poslopij nakupovalnega središča.
V BTC City vodi pet vhodov; na severu dva ob
Šmartinski cesti, južni vhod ob Letališki ter dva
vzhodna ob Bratislavski cesti. City ima avtobusno in tirno povezavo. Znotraj območja poteka
pregledna cestna povezava s krožišči za lažji prometni pretok, urejena so brezplačna parkirišča
in dve parkirni hiši.
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Soobstoj in sožitje namensko
razvrščenih dejavnosti z ubrano
ponudbo različnih storitev na
enem mestu ustvarja univerzalen
prostor, ki se je porodil in se
razvija kot odraz sprememb
in potreb novega časa.
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BTC City postaja vse
bolj pomemben, izrazit in
nepogrešljiv del Ljubljane; iz
leta v leto privabi čedalje več
obiskovalcev. BTC City, kot
sklenjena celota, združuje
dejavnosti, za katere je
prostor mestnega jedra bodisi
premajhen ali težje dostopen,
obenem pa mestno središče
razbremenjuje prevelikega
prometa, onesnaženja in hrupa.

Ljubljana, glavno mesto države Slovenije
in obenem največje slovensko mesto, je ena
najmlajših srednjeevropskih prestolnic. Njeno
bogato kulturno-zgodovinsko izročilo, ki jo je
zaznamovalo, pa reprezentančnost upravnega,
gospodarskega in kulturnega središča jo postavljajo ob bok sleherni svetovni prestolnici.
A slovenska prestolnica je nemara v prednosti pred prenekatero drugo – ponaša se namreč
z izredno lego in s pomembnim prometnim
položajem. Leži domala v samem središču
države in hkrati na križišču poti proti vzhodu,
zahodu, severu in jugu Evrope.

Tudi novejši razvoj Ljubljane poteka podobno kot pri večini velikih urbanih centrov;
sčasoma se je središče mesta zlilo z nekdanjimi
predmestji, primestni predeli pa se razraščajo
čez svoje obode. Zaledja so pozidana z obsežnimi
soseskami stanovanjskih naselij, s poslovnimi
četrtmi in z industrijskimi območji.
V Ljubljani se je nemara dogodilo tudi srečno
naključje: na njenem obrobju, v zdaj že povsem
urbanizirani okolici, do nedavna področju nepriljudne sivine nedaleč od mestnega središča,
je z umno in načrtno vsajenimi vsebinami
zaživel prostor novega mesta: BTC City.
19

BTC City ima 365.600 m2
poslovnih površin in
7.500 brezplačnih
parkirnih mest

BTC City je največje
poslovno, nakupovalno,
rekreativno-zabaviščno in
kulturno središče v Evropi.

trgovska dejavnost
poslovna dejavnost
storitvena dejavnost
skladiščna dejavnost
pokrita parkirišča
skupaj

150.700 m2
30.700 m2
61.400 m2
58.000 m2
64.800 m2
365.600 m2

Poldrugo desetletje je bilo območje BTC eno
najbolj živahnih ljubljanskih gradbišč. Prostor,
ki je bil sprva industrijski in neurbaniziran, je v
letih spremenjene naravnanosti zaživel v podobi
poslovno zaokrožene in arhitekturno izpopolnjene celote – BTC City.

BTC City je nasledek vztrajnih prizadevanj
in vlaganj v preobrazbo in prenovo prostora; je
potrditev preudarnega sprejemanja izzivov iz
domačega in tujega okolja.
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pokrita parkirišča
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Poslovne površine v BTC City

Primerjava
s svetovnimi
središči

West Edmonton Mall

Mall of America

MetroCentre

BTC City

mesto

Edmonton

Bloomington

Dunston Gateshead

Ljubljana

država

Alberta, Kanada

Minnesota, ZDA

Velika Britanija

Slovenija

493.000

762.000

165.362

475.000

1981

1992

1986

1990

22 milijonov

39 milijonov

24 milijonov

18 milijonov

www.westedmall.com

www.mallofamerica.com

www.metrocentre-gateshead.co.uk

www.btc.si

središče

površina
območja (m2)
ustanovno leto
letni obisk
vir
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2005

BTC City Ljubljana

BTC City je urbana in ubrana celota; prostor
mesta postaja najpomembnejše slovensko poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in
kulturno središče. S to vsebino in z razsežnostjo
se BTC City uvršča tudi med največja svetovna
poslovno nakupovalna središča, o čemer priča
poleg primerjave z drugimi središči tudi dejstvo, da privablja čedalje več obiskovalcev,
potrošnikov in poslovnih partnerjev iz tujine.

437
51
47
3

trgovin
gostinskih lokalov
storitvenih lokalov
banke
pošta
tržnica
avtopralnica
športni center
jezikovna šola
borzno posredniška hiša
lekarna
frizerski saloni
drsališče in igrišče za odbojko
7500 brezplačnih parkirnih mest

Silovito naraščanje obiskovalcev in njihovo
navdušenje nad prostorom, ki strnjeno ponuja najraznovrstnejše storitve in dejavnosti,
obenem pa je zlahka dostopen in ima urejena
parkirišča, so nas spodbujali k načrtom, s katerimi obiskovalcem ponujamo in omogočamo
vedno več.
BTC City postaja vse bolj nepogrešljiv in nezamenljiv del vsakdanjika.

Salzburg
Celovec
Kranj
Dunaj
Gradec
Murska Sobota
Maribor
Celje

BTC City
m
3k

oddaljenost sosednjih
mest od BTC Cityja
Dunaj
Trst
Zagreb
Salzburg
Reka
Celovec
Gradec
Videm
Benetke

380 km
98 km
137 km
285 km
121 km
82 km
191 km
159 km
245 km

Ljubljana
center

Nova Gorica
Koper
Trst
Benetke
Novo mesto
Zagreb
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BTC City
Prostor sožitja
Poslovno središče
Prek 3000 podjetij iz Slovenije
in tujine tvori čvrst profesionalen
poslovni utrip, zato poslovno
središče postaja vse odmevnejše,
hkrati pa bogati status celotnega
BTC Cityja in krepi njegovo
konkurenčno prednost.

Poslovno središče je izpopolnilo in nadgradilo svojo podobo z izgradnjo poslovne stolpnice
BTC City leta 2000. V njenih 12 nadstropjih se
nahajajo sedeži in predstavništva uglednih
domačih in tujih družb ter bank.
V sklop poslovnega središča se umeščajo še
poslovno pisarniške površine v drugih dvoranah
ter kongresna dvorana Mercurius.
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Odlični poslovni partnerji:
Bank Austria Creditanstalt
Johnson & Johnson
MSD
Nike
Schindler
Microsoft
Novo Nordisk
Bene
Procter & Gamble
Slovenska akreditacija
Hermes Softlab
in drugi.

Poslovna stolpnica BTC City je dovršen
arhitektonski dosežek, ki spričo najnovejših
gradbenih trendov in najsodobnejše komunikacijske opreme ponuja nadstandardno poslovno okolje. Obenem stolpnica poudarja
pomen poslovnega središča BTC City in
simbolično zaznamuje smisel in moč povezovanja različnih dejavnosti na enem mestu.
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BTC City
Prostor sožitja
Nakupovalno središče
Nakupovalno središče BTC City
ustvarja pisana in raznolika
ponudba velikih blagovnic,
specializiranih trgovin svetovno
znanih in domačih blagovnih
znamk. V njem je tudi množica
prikupnih butikov in trgovinic,
zaokroženih v živopisen bazar.

Prve trgovine so odprle svoja vrata 15. septembra 1990. Kasneje se je nakupovalno središče
začelo razvijati na dveh izhodiščih: nakupi na
enem mestu, umeščeni v prijetno urbano okolico, ki vzbuja vtis sijočega, urejenega mesta.
Dandanes je BTC City največje nakupovalno
središče v Sloveniji s specializiranimi trgovinami, z veleblagovnicami, s hipermarketi ter z
vzporednimi panogami kot so: tržnica, pivnica,
pošta, banke, lekarna, avtopralnica in gostinski
lokali; v njem so na voljo brezplačna parkirna

24

437
51

trgovin
gostinskih lokalov:
restavracije, slaščičarne, hitra
prehrana, pizzerije, pivnica in pivovarna
lekarna
optika
tržnica

mesta. Obiskovalcem nudimo nenehno rast
standarda nakupov, upoštevaje smernice svetovnega razvoja; prostor, namenjen trgovini,
postaja vse vabljivejši, vseskozi pa ga tudi dopolnjujemo z novimi vsebinami.
BTC City udejanja in hkrati simbolizira sodobno zasnovo nakupovanja, ki zadovoljuje slehernega potrošnika – od manj zahtevnega do
tistega z izbranejšim okusom in večjo kupno
močjo. Raznolika in konkurenčna ponudba je za
vse na voljo na enem mestu.
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Blagovne znamke:
Spar
Merkur
Mura
Zara
Chicco
Roberto Cavalli
Hugo Boss
Tommy Hillﬁger
Calvin Klein
Pal Zileri
DKNY
S. Oliver
Samsonite
Rado
Rolf Benz
Tom
LIpa
Ray Ban
Urška Drofenik
Rebeka’s Dream
in druge
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BTC City – v sozvočju
z okoljem

28

Všečna arhitektura in sodobna
infrastruktura še ne ustvarita prostora,
v katerem bi se obiskovalci počutili
udobno in varno. Ena temeljnih vrednot
družbe je skrbno ravnanje z okoljem.
V letu 2006 je družba pridobila
certiﬁkat kakovosti ISO 14001 za
sistem skrbnega ravnanja z okoljem
na območju v BTC City Ljubljana in v
Vodnem mestu Atlantis. Družba ima
uveden celovit sistem kakovosti, ki
obenem vključuje tudi sistem kakovosti
po standardih ISO 9001:2000.

BTC City postaja živahno mesto z zanimivo
pozidavo, s sodobno infrastrukturo in z urejenim okoljem. Družba BTC d.d. se zaveda pomena skrbnega ravnanja z okoljem. Poseben poudarek zato namenja ravnanju z odpadki, ravnanju
z vodo in zrakom, učinkoviti porabi energije ter
varnosti obiskovalcev in premoženja.
Za parkirno hišo BTC so arhitekti Vladimir
Koželj, Matej Bartol in Jagoda Ličina dobili leta
2005 priznanje Zbornice za arhitekturo in prostor Zlati svinčnik.
City Park je eno najprepoznavnejših in najsodobnejših nakupovalnih središč.
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BTC City
Prostor sožitja
Rekreativno-zabaviščno
in kulturno središče
Sodobni vsakdanjik je čedalje
bolj obremenjujoč in neusmiljen,
in človek v njem se vse bolj
zaveda potreb in pravice do
sprostitve, počitka in razvedrila.
»Zdrav duh v zdravem telesu«
zato postaja neubranljivo
vodilo sodobnega življenja.

Vodno mesto Atlantis
Športni center Millenium
Multikino Kolosej
Arena Vodafone Live
Teater Komedija
skupaj

Vodno mesto Atlantis, Športni center
Millenium, zabaviščna dvorana Arena Vodafone Live ter multikino Kolosej so prostori,
ki ustvarjajo prostranstvo rekreativno zabaviščne
četrti BTC City.
Izsledki mnogih raziskav že dlje časa izpričujejo, da ljudje potrebujejo več in več možnosti
za aktivno preživljanje prostega časa. Rekreativno-zabaviščna četrt je nastajala spričo spodbudne odzivnosti velikega števila obiskovalcev
na začetne rekreativne površine v BTC Cityju,
s katerimi smo želeli popestriti in oplemenititi

ponudbo nakupovalnega središča. Prostor, ki je
bil na voljo, je klical po novem življenju, novem
ambientu in novih vsebinah, namenjenih športu,
rekreaciji, zabavi in sprostitvi. Sčasoma so zrasle
prostorne, moderne dvorane in celó razprostranjeno vodno mesto, o kakršnem je bilo nekdaj
moč le upati. Dimenzije in vsebine rekreativnozabaviščne četrti BTC City so obsežne, obisk
neustavljivo narašča, vse več prihaja tudi tujih
gostov, zaradi česar postaja BTC City vabljiva
turistična destinacija.
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15.000 m2
5.400 m2
14.500 m2
9.000 m2
500 m2
44.400 m2
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Vodno mesto Atlantis

Atlantis je evropsko primerljiv projekt po arhitekturni
zasnovi, izvrstnih naravnih materialih in vsebinah.
Razprostira se na 15.000 m2 – 1.800 m2 je vodnih
površin, zunanjih z atriji vred pa je 11.000 m2.
Avtor arhitekture je profesor na Münchenski univerzi, dr. Rudolf
Wienands, ob sodelovanju slovenske arhitektke Vere Lovrečič.
Tri ločene, a sklenjene celote Atlantisa – Svet
doživetij z otroškim delom, Termalni tempelj in
Dežela savn – premorejo 14 različnih bazenov.
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Tri tematske, med seboj povezane sklope
Atlantisa, zaznamujejo pestre arhitektonske
rešitve in vsebinske posebnosti. V vseh letnih
časih učinkuje Atlantis kot oaza, namenjena
obiskovalcem vseh starosti, oaza, ki ponuja prijetno vzdušje in karseda dobro počutje, krepčilno
poživitev in blagodejno osvežitev.
V Svetu doživetij se razprostira kar 7 bazenov: 2 masažna in 2 otroška bazena, bazen z
valovi, bazen doživetij in zunanji rekreacijski
bazen. Za vodne pustolovščine so namenjeni 3
notranji tobogani, ki omogočajo vožnjo z obroči
in “črna luknja”, dolga 140 metrov, ter 15 meterski
otroški ter zunanji tobogan, ki je novost poletne
sezone 2006. Sprostitvi v Svetu doživetij pa so
namenjeni parna savna in 2 solarija.

V Termalnem templju se prepletajo
kaskadne kopeli s slano vodo, notranji in zunanji bazen s termalno vodo, z zračnimi in vodnimi masažami, tajske masaže in solarij.
Dežela savn obsega kombinacijo mokrih in
suhih savn v notranjosti in na prostem. Obiskovalci lahko izbirajo med 11 različnimi savnami:
planšarsko, panoramsko, zemeljsko, rudniško,
sanarium, veliko ﬁnsko,parno,blatno/čokoladno,
laconium, ﬁnsko in eucalyptus. V Deželi savn je
na voljo tudi solarij, prava tradicionalna tajska
masaža ter 4 bazeni: bazen za knajpanje, mirni,
hladni in zunanji bazen.

Od aprila 2006 stoji pred Atlantisom fontana
“Mati Zemlja”, ena največjih vodnih skulptur
v državi. Umetnina simbolično sporoča, da je
pravica do vode temeljna pravica vsakega Zemljana. A.G. Gaberi, slovenski kipar, ob svoji stvaritvi pravi: “Mati Zemlja kot mati vseh mater nam
daje ljubezen, upanje in nam odpušča.”
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Vodno mesto Atlantis
Ni naključje, da je človek vselej iskal bližino vode, bodisi da je
ob njej gradil mesta ali pa zgolj užival njeno večno valovanje.
Voda je od nekdaj vir življenja, simbol očiščenja in plodnosti.
Tudi dandanes ni potreba po vodi nič manjša, še več: voda
ostaja vir življenja, a tudi priljubljen izvor telesne sprostitve.
Vodna prostranstva, razprostirajoča se v Atlantisu,
odpirajo svetove, ki poživljajo, sproščajo in zabavajo.
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Pestro arhitekturno zasnovo v naravnih materialih po vseh tematskih sklopih Atlantisa
dopolnjujejo bogati animacijski programi in
vsebine. Vsak tematski sklop se s sinergičnimi
učinki animacijskih programov skuša približati
željam slehernega obiskovalca.

Svet doživetij z raznoliko ponudbo vodnih
pustolovščin predrami vse mlade in mlade po
srcu, željne avantur na toboganih, vodnih trampolinih in preprogah ter različnih igralih.
V Termalnem templju kaskadne kopeli s
slano vodo, termalna bazena in vodne masaže
poskrbijo za blagodejno in poživljajočo sprostitev.
Dežela savn je paradiž za popolno razvajanje, za kar je na voljo kar 11 tematskih savn z
bogatim animacijskim programom.
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Športni center
Millenium

V Športni center Millenium zahaja obilo obiskovalcev, ki se vedno znova
radi vračajo. Športno rekreacijska dvorana
vključuje igrišče za badminton, 8 teniških
igrišč, ﬁtness, savno, jacuzzi, masažo in
manjši bazen. Dnevno se v Milleniumu
športno udejstvuje do 500 ljudi.
V okviru športnega centra deluje tudi
zdravnik specialist za šport oziroma športne
poškodbe.
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Millenium je prva namensko
zgrajena dvorana za šport
in rekreacijo v BTC Cityju
in hkrati najsodobnejša
rekreativna dvorana v Sloveniji.

5.400 m2 športnih površin
6 teniških igrišč
igrišča za badminton
ﬁtness
jacuzzi
savne
manjši bazen
solarij

Zabaviščni center
Arena Vodafone Live

Arena Vodafone Live prinaša
v slovenski prostor novo vrsto
doživljanja zabave. Pod eno
streho združuje lahkotne športne
aktivnosti in programe za
sprostitev, nakupe ter ﬁlmsko
zabavo s poučnimi in igrivimi
vsebinami. Vse skupaj povezuje
odprt družabni prostor.

9.000 m2 površine
28 bowling stez
31 biljardnih miz

Zabaviščni center Arena Vodafone
Live se razteza na površini 9.000 m2 in
leži v neposrdni bližini multikina Kolosej. Zabaviščni center vključuje biljard
in bowling center, kjer se lahko obiskovalci preizkusijo v igranju biljarda na 31
mizah ali se pomerijo na 28 najsodobnejših,
računalniško vodenih bowling stezah. Tu
je bil jeseni leta 2005 uspešno izveden 41.
Qubica AMF svetovni pokal v bowlingu.
V spodnji etaži so na voljo laserske
arkadne igre. Svojo srečo lahko obiskovalci
izzovejo v casinoju ali na igralnih avtomatih.
Osrednji del zabaviščnega centra zaseda
kinodvorana XpanD s 3d stereoskopsko
projekcijo, ki predstavlja največjo novost
na področju kinematograﬁje v tem delu
Evrope. Gre za najsodobneje opremljeno
kinodvorano, ki z digitalno projekcijo v 3d
tehniki ter dinamičnimi sedeži omogoča
novo in enkratno doživetje dogajanja na
ﬁlmskem platnu. Skupaj s pestro gostinsko
ponudbo in z raznovrstnim zabavnim dogajanjem v avli zabaviščni center resnično
ponuja vse tisto, kar obiskovalec potrebuje,
da se prepusti imperiju zabave.
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Multikino
Kolosej

38

Pomemben mejnik, ki pomeni
preskok iz nadvse priljubljenega
trgovskega središča v mesto, je
bila izgradnja ﬁlmskega središča
Kolosej. Prek noči je ta postal
najbolj množično obiskana
kulturna hiša v Ljubljani.

Središče zabavno-razvedrilnega utripa
BTC Cityja je prvi kinematografski mega
kompleks v Sloveniji, Kolosej – v lasti
družbe Ljubljanski kinematograﬁ –, hkrati
pa je tudi eden največjih kinematografskih
kompleksov v Evropi. Na 14.500 m2 površin
je 12 dvoran s 3.400 sedeži in 750 parkirnih
mest. Najsodobnejša audio-video tehnika,
vrhunska akustika in ergonomsko udobje v dvoranah zagotavljajo obiskovalcem
najvišje standarde ﬁlmskih užitkov.

Teater Komedija BTC

»Ustanovitev Teatra Komedija
BTC je bila droben, vendar še kako
pomemben korak v oblikovanju
celovite zasnove novega mesta,
ki nastaja na obrobju Ljubljane,
imenovanega BTC City. Za mesto
gre torej, ne le za eno od trgovskih
središč.« Polona Vetrih, umetniški
vodja Teatra Komedija BTC.

PRODUKCIJE:
Sezona 2000/2001
Monokomedija, Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
Izvedba: Polona Vetrih

Sezona 2003/2004
Komedija, Wolfgan Kohlhase in Rita Zimmer RIBA ZA ŠTIRI
Izvedba: Milena Zupančič, Jožica Avbelj, Polona Vetrih in
Matija Rozman

Sezona 2001/2002
Komedija, Aldo Nicolai: STARA GARDA
Izvedba: Iva Zupančič, Danilo Benedičič in Jurij Souček
Komedija, Neil Simon: VEČNA MLADENIČA
Izvedba: Aleš Valič, Nina Valič, Dare Valič in Irena Prosen

Sezona 2004/2005
Komedija, Willy Russell: SAJ SE TRUDIM PROFESOR
Izvedba: Mojca Funkl in Janez Hočevar Riﬂe
Komedija, Bernard Slade: OB ISTEM ČASU ENKRAT DRUGIČ
Izvedba: Polona Vetrih in Ivo Ban

Sezona 2002/2003
Komedija, Noel Coward: APARTMA S TREMI KLJUČI
Izvedba: Jette Vejrup Ostan, Borut Veselko, Polona Vetrih,
Željko Hrs in pianist Igor Seme

Sezona 2005/2006
Koreokomedija, Polona Vetrih: O SNOBIH IN DRUGE ZGODBE
Izvedba: Polona Vetrih, plesalci plesne skupine Mojce
Horvat, plesalec Drago Grabnar in pianist Joži Šalej.

BTC se je v minulih petih letih proﬁliral tudi v
umetniškem smislu, saj je v tem času gojil kakovostno in žlahtno komedijo, Teater komedija
BTC. Gledališki ustvarjalci so odprtih rok sprejeli
novo priložnost in iz Teatra Komedija BTC uspeli
ustvariti privlačen ambient za druženje ljudi ob
koncih jesenskih in zimskih tednov. Najvidnejši
slovenski gledališki umetniki so v Teatru izvedli
številne uprizoritve. Gledališče, ki domuje v kongresnem centru Mercurius, je doslej obiskalo že
preko 30.000 obiskovalcev.
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»Neizbrisne sledi razvoja, s katerimi smo zaznamovali in opredelili
ta prostor, so porok za zaupanje, da odločno in odgovorno načrtujemo
prihodnost, v kateri bodo zadovoljni vsi naši sopotniki: tako obiskovalci
in potrošniki, kakor tudi poslovni partnerji in solastniki družbe.
V nov čas stopamo opogumljeni z rezultati dosedanjih razvojnih načrtov
in z izzivi sodobnih tehnologij.«

BTC City

Mesto
mednarodnih
stičišč
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Festival nakupov
in zabave

Nikomur ni mogoče bivati ločeno
in odtujeno od okolja, soljudi.
Človek je družbeno in socialno
bitje, ki vseskozi izraža potrebo
po druženju in komunikaciji.
In zakaj druženje ne bi združevalo
prijetnega s koristnim?!
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Združiti prijetno s koristnim ter se
družiti – je vodilo Festivala nakupov in zabave,
ki ga v Cityju organiziramo dvakrat v letu.
Obiskovalcem so takrat na voljo ugodni nakupi, sproščena zabava, številne športne in
kulturne prireditve.

Aleja
mladih

Aleja mladih je prostor
druženja, gibanja, sprostitve.
Ustvarjena je bila z željo, da
bi obiskovalcem in meščanom
ponudili pestrejši vsakdan, boljše
počutje in vedro razpoloženje.

Mednarodni kolesarski festival postaja vsako
leto meseca junija tradicija tisočerih kolesarjev, ki dirko začnejo in končajo v BTC
Cityju. City zaživi, udeleženci mu s svojo
energijo in športnim razpoloženjem vdahnejo posebno praznično vzdušje.
Šport v mestu je prireditev, ki vsako poletje privabi veliko navdušenih športnikov,
ki uživajo v odbojki na mivki. Prireditev
poteka vse poletje, poživijo pa jo nastopi
različnih glasbenih in drugih umetnikov. V
zimskih mesecih je odprto drsališče s šolo
drsanja, z različnimi tekmovanji in zabavnimi predstavami.

43

Svetovni
prvaki
City je mesto mnogih različnih
ljudi, tudi takšnih, ki znajo,
zmorejo in dosežejo več
ter se s svojimi dosežki
uvrščajo v svetovne vrhove.

Živeti s soustvarjalci svetovnih dogodkov in dosežkov je užitek in ponos. BTC
vzpodbuja in podpira dva vrhunska slovenska športnika, gimnastika Mitjo Petkovška
na bradlji in Aljaža Pegana na drogu. V
Melbournu sta leta 2005 oba postala svetovna prvaka. BTC je skupaj z njima delil
veselje ob vrhunski zmagi.
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BTC si vseskozi prizadeva,
da plodove uspeha deli tudi z
drugimi; svojo pripravljenost
pomagati, nuditi podporo,
spodbujati, omogočati
boljši in prijaznejši vsakdan
izražamo na različne načine,
v mnogoterih oblikah.

Pilot Tomo Poljanec leti z akrobatskim letalom Giles G-202. Pod pokroviteljstvom BTC se
slovenska reprezentanca v akrobatskem letenju
udeležuje evropskih in svetovnih prvenstev.
Ultramaratonski plavalec Martin Strel je preplaval reke Mississippi, Parano, Donavo, Jangce,
podrl rekord v neprekinjenem plavanju in se kot
prvi Slovenec trikrat vpisal v Guinessovo knjigo
rekordov. Vse te mednarodne uspehe je nanizal
s pomočjo BTC, ki je že 13. leto zapored njegov
zvesti in ponosni sponzor.
Alpinist Davo Karničar se je leta 2000 prvi v
zgodovini s smučmi spustil z gore Everest. Maja
leta 2004 pa je s pomočjo BTC osvojil 6194 m
visoki vrh Denali.
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Slavni obiskovalci
BTC Cityja
K sodobnemu utripu mesta
sodijo tudi obiski slavnih
osebnosti. BTC City je doslej
gostil nemalo zares vrhunskih.

Claudia Schiffer, svetovno znani supermodel,
več kot 15 let na svetovni modni sceni, je 12. oktobra 1999 odprla vrata modne hiše Emporium v
BTC Cityju.
Armand Assante je svetovno znani ﬁlmski igralec. Posnel je več kot 40 ﬁlmov, med katerimi
izstopata Napoleon in Mambo Kings. Leta 2003 je
obiskal Emporium.
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Športni center Millenium je marca 2006 gostil
Stefana Edberga, nekdanjega teniškega prvaka.
Šestkratni zmagovalec turnirjev za grandslam
je pravi teniški gentlemen in odličen promotor
tenisa po svetu. V Milleniumu je med drugim
odigral tudi partijo tenisa z Mimo Jaušovec.
Alpski smučar Alberto Tomba, nosilec 3 zlatih
in 2 srebrnih olimpijskih medalj in zmagovalec
številnih tekem svetovnega pokala, je leta 2000
skupaj s svojim prijateljem Juretom Koširjem
obiskal BTC City.
Voznik Formule 1, David Coulthard, zvest
športnemu načinu oblačenja, je bil posebej navdušen nad dvorano Emporium, ki jo je obiskal
novembra 2005.
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Umetniška zbirka
BTC
Umetnine so vir lepote in
vir ustvarjalne moči ter
razmišljanja. Zgodovina
dvajsetletnega zbiranja in
razmislekov o umetnosti
v BTC ni končana, marveč
pomeni porajanje ene
vidnejših slovenskih zbirk.

Zbiranje umetnin je tesno povezano z razvojem družbe in izraža željo po poslovnem ustvarjanju, usmerjenem v nenehno rast.
Zbirka umetniških del je nastajala postopoma, spontano in ljubiteljsko, kot potreba po
umetniškem plemenitenju in socializaciji poslovnega in delovnega okolja. Iz sprva preprostega zanimanja za umetnost in iskanja stikov z
njo se je porodila umetniška zbirka, ki šteje 370
umetniških del domačih in tujih avtorjev.
Umetniška zbirka nima enotnega in izrazitega
sloga. Avtorji slik, plastik in drugih eksponatov
so znani svetovni in domači likovni umetniki.

Zoran Mušič: V ateljeju, olje na platnu

Pablo Picasso: Ženski obraz, olje na platnu

Avtorji umetnin v
BTCjevi zbirki:
Matej Sternen
Nikolaj Omersa
Lojze Kralj
Anton Karinger
Oskar Kokoscka
Henri Matisse
Anton Gojmir Kos
Marko Pernhart
Lojze Spacal
Zoran Mušič
Ivana Kobilca
Rihard Jakopič
Pablo Picasso
Joan Miró
Zvest Apollonio
Andrej Ajdič
Boris Kalin
Camille Pissarro
Lojze Perko
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Camille Pissarro: Pokrajina, olje na platnu

Ivana Kobilca: Cvetoče potonike, olje na platnu

Rihard Jakopič: Sloneča žena, olje na platnu
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»Na poti razvoja so se nam pridružili mnogi, ki so jih ponesle naše
vizije, drznost naših namer, čvrstost dogovorov, profesionalnost.
V ustvarjanju smo še bolj povezani, zreli v odgovornosti do drugega
in do prostora BTC City, ki nas je ujel.
Postal je del nas in mi del njega. Temu prostoru smo zavezani in predani
– s tistim, s čimer smo mu pomagali zaživeti in z onim, po čemer ta
prostor še kliče.«

BTC City

Svet prihodnjih
ciljev in poti
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BTC City – prostor
razprtosti

Arhitekti, ki so sodelovali pri
pomembnejših projektih v BTC Cityju:
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Možnosti nadaljnjih poti je v BTC
Cityju še vedno na pretek, saj se
vztrajno porajajo nove in nove
razvojne zamisli, ki razpirajo
prostor uresničitve. To dokazujejo
številni že ustvarjeni lastni
projekti in projekti poslovnih
partnerjev, naših sopotnikov na
poti hitrega in uspešnega razvoja.

Peter Bassin
Petra Bauer
Marjan Bežan
Mirjana Berčič
Urban Brandner
Heinz Brunner
Andrej Cvar
Miha Dobrin
Angelca Dokl
Dušan Engelsberger
Andrej Erjavec
Franci Erjavec
Mojca Fišer
Miran Gajšek

Mihelj Gorazd
Andrej Gregorčič
D
- uro Ivanović
Igor Jurančič
Andrej Kasal
Milena Kitek
Toš Kitek
Vladimir Koželj
Ivo Koritnik
Nande Korpnik
Jelica Kupec
Jagoda Ličina
Vera Lovrečič
Jože Nemec

Matjaž Pangerc
Mira Prelog
Bojan Purg
Janez Roš
Jurij Sadar
Nada Schollmayer
Barbara Schollmayer
Brane Smolej
Fedor Špacapan
Milan Štrukelj
Luka Tomori
Boris Volk
Boštjan Vuga
Rudolf Wienands

Nadaljnje arhitekturne izboljšave, udobne
komunikacije, prijetni ambienti in sodobne,
nove programske vsebine so nenehni izzivi,
ki spodbujajo zasnovo novih urbanih središč
in širitev obstoječih. Ta središča pa naj bodo
obenem dopolnilo tako sedanjemu Cityju
kot staremu mestnemu jedru, a s posebnostjo in privlačnostjo ponudbe za širok krog ljudi,
domačih in tujih obiskovalcev.
Spričo naraščajočega poslovnega utripa v Cityju načrtujemo nov poslovni nebotičnik s 17 do
20 nadstropji.

Postavitev hotela s 150 posteljami, ki jo
načrtujemo med Kolosejem in Bratislavsko cesto, pa bo odločilno prispevala, da bo City postal
še pomembnejša in prepoznavnejša turistična
destinacija.
Ker sodobno življenje terja, da več skrbi in
časa posvetimo rekreaciji, sprostitvi in zabavi,
načrtujemo tudi manjše vodno mesto ob Velenjskem jezeru in v Mariboru, v sklopu večjega
športno rekreacijskega parka pod Pohorjem.
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BTC City v očeh
uglednih arhitektov

Pusta veduta neizzivalne
sivine – stotine in stotine
kvadratnih metrov na robu
mesta – ni obetala veliko. Ali
pač: nemara se je bilo treba
spoprijeti z izzivom, zaznati
priložnost, odkriti možnost … in
uresničiti vizijo. V poldrugem
desetletju preporoda in razvoja
BTC je zrasel BTC City,
presežno mesto, mesto za
novo tisočletje – tvoje mesto.

BTC City 2012
2012. BTC City je letošnji dobitnik nagrade za
najlepše urejeno novo evropsko mesto. Letos je družba
BTC City zabeležila rekordno število nočitev v dveh
hotelih na območju Cityja. Čedalje več tujcev se na
obisku ali delu v Ljubljani odloči, da bodo bivali v hotelih BTC City. Tu najdejo vse, kar poslovni človek na
službenih poteh potrebuje: off-line in on-line arhitekturo, ki jim pomaga, da svoj čas izkoristijo tako, da jim
ostane čim več časa za aktivni užitek. BTC City postaja namreč mesto užitkov, Pleasure City, kjer zasnova mestne strukture in operativnosti sledi principom
relaksirane urbanosti. BTC City postaja večji predel
mesta Ljubljana, ki mu s svojo ponudbo, javnimi urbanimi prostori, inovativno in atraktivno arhitekturo
gradi novo plast identitete. Stara Ljubljana, ljubljanski grad in novo mesto BTC kot trije nosilci turistične
razpoznavnosti mesta.
BTC City, tudi po velikosti enak mestnemu centru, zaznava znatno rast števila prebivalcev. Pri
današnjem trendu bo v treh letih v elegantnih SPA
stolpih bivalo približno toliko ljudi kot v centru
mesta. Živeti v BTC Cityju je postalo statusni simbol. Učinkovite oglaševalske akcije po celem svetu so
duplexom in triplexom v SPA stolpih dvignile ceno
in privabile lokalne metromane in globalne urbane
nomade, da si tu privoščijo enega izmed evropskih
mestnih apartmajev. SPA stolpi imajo v nižjih etažah
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Ljubljana – resnična metropola
groom sobe, površine za sprostitev telesa in duha.
To so prostori srečevanja in druženja, odprti 24 ur na
dan, vse dni v letu. Groom sobe se iz notranjosti stolpov širijo v paviljone na ozelenjenih platformah mezanina.
Mezanin tvori sistem zank in platform, ki so povezani z nakupovalnim pritličjem. Mezanin je dvignjen nad ta nivo, popolnoma ozelenjen in namenjen
zgolj pešcem in kolesarjem. Nakupovalno pritličje
ostaja tam spodaj, tako kot pred dvajsetimi leti. Še
vedno blago široke ponudbe, dostopno vsakomur. Še
vedno so od tod neposredni vhodi s parkirišč v športne,
zabaviščne, kulturne in poslovne objekte BTC Cityja.
Kdor hoče več, gre više. Na mezaninu se nahajajo
paviljoni s specializiranimi lokali z najbolj nenavadno
ponudbo. Kot na mreži visečih vrtov se tu individualno meša z globalnim. Tu se iz nevidnih zvočnikov
širijo digitalni zvoki, ki se mešajo s simuliranimi zvoki
iz narave; tu so platforme označene po vonjavah, ki se
širijo iz paviljonov.
BTC City postaja svet novih kontroliranih vizualnih, zvočnih in haptičnih impulzov. Zdi se, da
mesto reagira na tvoj mood. Da se hkrati s tvojim
razpoloženjem spreminja tudi rapoloženje mesta.
Popolna interakcija.
Boštjan Vuga, univ.dipl.inž.arh. (Grad. dip. AA)
Sadar Vuga Arhitekti

BTC City je omogočil, da je Ljubljana zaživela kot
resnično metropolitansko središče – s sistemom velikih
nakupovalnih in zabaviščnih površin, ki omogočajo
druženje regionalno raznoliki množici, ki vzpostavlja
nove sinergije in novo kulturo družbenih kontaktov.
To pa ne pomeni zanikanja historičnega mestnega
središča, saj gre za dva popolnoma različna pojma;
mestno središče bo postalo prostor pohajkovanja,
doživljanja prostora in kulture, obrobje pa prostor
potrošništva.
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.
dekan Fakultete za arhitekturo v Ljubljani

Posvetilo direktorja Instituta d’arquitectura
avançada de Catalunya, Barcelona (IaaC) in
avtorja projekta Sociopolis, Vicenta Guallarta,
ki ga je namenil družbi BTC, za katero je IaaC
izdelal študijo prihodnjega razvoja z naslovom:
From BTC City to BTCitizen.

BTC prehiteva čas

Generično mesto
Za razumevanje trenutnega stanja nekega mesta
moramo znati brati sledi razvoja v obratni smeri. Od
dejanskega stanja, to je trenutnih funkcij in strukture,
do izvirnih sestavin in vzrokov. “Še preden je nastalo
mesto, je bila tam vasica, svetišče, vas. Še pred vasjo so
bili tam tabor, podzemsko skladišče, votlina in mejna
znamenja. Še pred vsem tem je bila tam možnost in
pripravljenost za družbeno življenje, kar je za človeka
prav tako značilno kakor za mnogo drugih živalskih
vrst,” je v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, v
knjigi Mesto v zgodovini, razložil nastanek nekega
mesta Lewis Mumford.
Plastenje mesta BTC City je enostavno. Njegov
vzrok je jasen in zgodovina kratka. Območje nekdanjih skladišč, kjer je potekal nadzor nad blagom, ki
je iz Evrope prihajalo v Jugoslavijo, je postalo danes
generično mesto. Nastanek in rast sledita genetičnim
pravilom komunikacijske infrastrukture in paradoksalno anemične arhitekture.
Nastanek pogojev za danjašnji BTC City sega v
obdobje pojava televizije. Tiskani mediji ob njegovem
rojstvu, leta 1954, takrat niso poročali. Niti v malih
oglasih. Danes BTC City poštne nabiralnike stare
Ljubljane in celotne Slovenije polni z bogato in barvito tiskovino. TV reklame zanj zasedajo elitni čas prikazovanja. Njegov kinematograf je najbolj obiskana
kulturna institucija v državi. Iz starega jedra v novo se
selijo vse urbane institucije razen cerkva. Dokaj enostavna infrasturktura je postala zadostna hrbtenica
za zelo hiter in vizualno učinkovit del mesta, ki se je
razrasel na mestnem robu.

BTC City je mesto ob mestu. Je mesto, ki je za
svoj nastanek potrebovalo menjavo političnega sistema, rojstvo nove države in postavitev arhitekta v
novo družbeno držo. Ulica v njem je psihotična reka
reklamnih odbojev, v kateri plavajo čolni blagovnih
znamk. Trg je neonska garažna hiša. Arhitektura se
začne in konča s fasado. Arhitekt riše mesto nevidnih
črt, na katere pripenja slike barvitega poželenja.
Iz starega mestnega jedra Ljubljane se o BTC
Cityju sprašujemo, kaj določa sodobno mesto? Je to
njegova umetnost, kultura, politični namen ali število
prebivalcev? Mesto, ki nima obzidja, si danes predstavljamo vse teže. Vse teže je v njem razpoznavati
razlike in ekstreme, ki mesto in posameznika v njem
gradijo. Visoka stopnja pragmatičnosti je daleč na
strani ponudnika, ki potrošnika uspešno razvaja.
BTC City je sodobno mesto, kjer se prepletata iluzija in realnost; je urbano polje navidezne zmešnjave
vrednot, v katerem se povprečno razvit meščan hitro
znajde. Mesto in meščan imata visoko razvito tehnološko opremo, s katero v prostor mesta nevede vnašata
sled svoje intime. BTC City je mesto velikih priložnosti.
Je živ laboratorij, v katerem bi morali istočasno eksperimentirati investitorji, sociologi in arhitekti.
BTC City je mesto brez meščana. Župan mesta
BTC ima vlogo poveljnika vesoljske ladje, ki pluje v
breztežnosti vrednot kapitala. Je mesto brez sovražnika
in verskih razlik. Je generično mesto materialnosti
in hibridne čutnosti s pestrim prelivom vsebin.

Ko so se v sedemdesetih začele odpirati meje,
je bilo vsako potovanje v tujino posebno doživetje.
Razsežnosti izgradnje mest so bile tedaj osupljive.
Stroka je te razsežnosti ocenjevala naklonjeno in
nenaklonjeno. Nasprotujoče si sodbe so spominjale na
vrednotenje glasbe, ki bodisi ugaja ali ne ugaja, ne da
bi vedeli zakaj.
Nastanek BTC je bil strokovno pričakovan, ne pa
časovno določen.
BTC prehiteva čas. Če smo nekoč doživljali osupljive razsežnosti na tujem, doživljamo danes te
razsežnosti doma. BTC je vzor za to spoznanje.
BTC je mesto, ki samo sebi določa razvoj. BTC
ima urejeno infrastrukturo, urejen promet in lastno
vizijo razvoja. Vsak čas je pričakovati nove zgradbe,
namestitvene objekte in šole. Prometne povezave bodo
hitre, z nadvozi in ne s podvozi.
Oblikovanje mestnega prostora je neovirano.
Veduta na grad ali dimnik toplarne ni pogoj. Fasade
BTC so vesele in spremenljive, brez monumentalnih
dodatkov. BTC je scena enaka gledališki, kjer kulisa
dopolnjuje vsebino. Vsebina BTC so ljudje, je trgovina,
je druženje. To je edina zgodovinska stalnica, ki zagotavlja razvoj v vse smeri, dostop iz vseh smeri enakovredno za vse uporabnike tega prostora.
prof. Sergej Pavlin, univ.dipl.inž.arh.

Matej Mljač, univ.dipl.inž.arh. M.Arch.
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Na poti v čas,
po sledi svetu…

56

»Še naprej bomo odgovorno nadaljevali svojo pot, v skladu s
podjetniškim in z javnim interesom, identiteto mesta in okolja,
predvsem pa s posluhom za naše obiskovalce.
Naša popotnica za prihodnost ostaja stalnica, kot doslej: težnja k
razvoju in rasti družbe, spremljanje in upoštevanje tako domačih kakor
mednarodnih gospodarskih, političnih in ﬁnančnih tokov, prizadevanje
za kakovost in profesionalnost vseh storitev.«
Jože Mermal, predsednik Uprave BTC
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BTC d.d.
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana
tel: +386 (0)1 585 11 00, +386 (0)1 585 26 00
faks: +386 (0)1 585 13 68
e-pošta: info@btc.si
www.btc.si
www.btc-city.com
POSLOVNE ENOTE:
PE Ljubljana, Šmartinska 152
1533 Ljubljana
Telefon: + 386 (0)1 585 15 18
faks: +386 (0)1 585 17 01
e-pošta: ljubljana@btc.si
PE Vodno mesto
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana
tel: +386 (0)1 585 21 00
faks: +386 (0)1 585 21 30
e-pošta: vodnomesto@btc.si
www.atlantis-vodnomesto.si
PE Logistični center
Letališka 16, 1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 585 11 90
faks: +386 (0)1 585 10 07
e-pošta: logisticni.center@btc.si
PE Murska Sobota
Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota
tel: +386 (0)2 515 16 00
faks: +386 (0)2 515 16 10
e-pošta: murska.sobota@btc.si
PE Novo mesto
Ljubljanska 27, 8000 Novo mesto
tel: +386 (0)7 337 16 00
faks: +386 (0)7 337 16 21
e-pošta: novo.mesto@btc.si
Kontakt:
BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi
tel: +386 (0)1 585 13 19
faks: +386 (0)1 585 13 76
e-pošta: uprava@btc.si

BTC d.d.
je delniška družba s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska 152, Slovenija, vpisana v
sodni register št. vložka 1/00510/00.
Matična številka: 5068681
ID številka za DDV: SI51367971
Osnovni kapital: 2.000.000.000,00 SIT
Znamka BTC je registrirana v Sloveniji,
Avstriji, Bosni in Hercegovini, Češki, Črni
gori, Hrvaški, Italiji, Madžarski, Makedoniji,
Nemčiji, Slovaški, in Srbiji.
Znamka BTC City je registrirana
v Sloveniji, Avstriji, Beneluksu, Bolgariji,
Bosni in Hercegovini, na Cipru, v Češki, Črni
gori, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji,
Hrvaški, Italiji, Irski, Japonski, Kitajski,
Latviji, Litvi, Madžarski, Makedoniji, Nemčiji,
Norveški, Poljski, Portugalski, Romuniji,
Rusiji, Slovaški, Srbiji, Španiji, Švedski, Švici
in Veliki Britaniji.
Znamka BTC
SI: 200170088 (v barvni sliki), 200371726
(v besedi), 200371728 (v sliki), 200371729
(v barvni sliki)
IR-830.243 (v besedi), IR-830.244 (v sliki)
Znamka BTC City
SI: 200170087 (v barvni sliki), 200371727
(v besedi), 200371730 (v sliki), 200371731
(v barvni sliki)
IR-830.241 (v besedi), IR-830.242 (v sliki)
Znamka Vodno mesto Atlantis
SI: 200470842 (v barvi)
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BTC City
Mesto odlik in vedrine
Portret družbe BTC d.d.

izdal: BTC d.d.
fotograﬁje: Arhiv BTC
besedilo: BTC d.d. in Sonja Polanc
oblikovanje: Domen Fras / Aparat
naklada: 5000 izvodov
Ljubljana, maj 2006

60

A.G. Gaberi: Mati Zemlja

