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Znana podoba. Nova zgodba.

del portfelja nepremičninske družbe



Zgodovina stavbe je prežeta s številnimi zgodbami, ki so povezane tudi s slovensko indentiteto.
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Lokacija

Delova 2.0 stolpnica se nahaja neposredno ob največjem 
prometnem vozlišču v državi – glavni železniški postaji v 
Ljubljani ter bodočima Emonika City Centru ter Vilhariji.
Z napovedanimi projekti, ki so že v fazi izvajanja bo ta del 
Ljubljane postal najbolj dinamično in propulzivno središče 
z vso pripadajočo infrastrukturo, ki bo v celoti ustrezala 
in zadovoljevala izzive 21. stoletja. Delo 2.0 neločljiv del 
ljubljanskega vozlišča.

Ustvarjanje spreminjajočega se bivalnega okolja, ki po 
potrebi zagotavlja občutek zasebnosti, bo najpomembnejša 
prioriteta pri snovanju prostora.

Gre za velemestni del Ljubljane, del Ljubljane, ki bo v 
prihodnjem desetletju doživel največjo vizualno in vsebinsko 
preobrazbo. Lučaj od samega središča Ljubljane.



Stik z naravo sredi mesta je razkošje.
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Zgodovina

Ljudsko ime za stolpnico časopisne hiše Delo je črna vdova. 
Zaradi črnega fasadnega plašča so jo tako poimenovali 
kmalu po postavitvi ob tedanji Titovi (danes Dunajski) cesti 
v Ljubljani (1982). Istoimeni pajek ubija s strupom, časopis 
z novicami, Delo 2.0 pa s svojo novo podobo in vsebinami 
nikogar ne bo pustil ravnodušnega. Zagotovili bomo 
edinstveno uporabniško izkušnjo.
 
Zgodovina stavbe je prežeta s številnimi zgodbami, zgodbami, 
ki so povezane tudi s slovensko indentiteto, z zgodbami o 
ustvarjalnem naboju – tu so delovale generacije umetnikov, 
kulturnikov in seveda tudi podjetnikov. Slednje odlikuje 
njihova drznost. Tako kot drznost in vedoželjnost odlikuje 
sodobne digitalne nomade. In tem bo prenovljena stavba 
Delo 2.0 ponudila vse kar bo ključno za poslovni uspeh v 21. 
stoletju.
 
To je zgodovina, ki jo bo podedovala nova stavba Delo 2.0. 
Dovolite si postati del spremembe in skupaj vstopimo v novo 
poglavje zgodbe o Delu 2.0.



Težnja pri načrtovanju pisarniških stavb je prostor približati bivalnemu prostoru in imeti udobje kot doma.
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Zelena pisarna/zeleni vrt Vidne instalacije na stropu
pobarvane v belo

Manjša recepcija za Concierge /
Zeleni pult

Okrogli otoki za sedenje
 in druženje

Organske oblike pohištva Novo jedro Mehko / okroglo pohištvo 
različnih tipov

I. MOODBOARD

Javni del Stolpnice Delo : Pritličje

Skoraj tretjino življenja preživimo v službi. Verjamemo, da je ta tretjina še kako 
pomembna. Skupni prostori so stičišče interesnih aktivnosti vseh najemnikov 
v stavbi. Ustvarili bomo inteligentno in trajnostno delovno okolje, okolje, ki 
bo izboljšajo uporabniško izkušnjo, povezovalo in navdihovalo.  Zaposleni si 
želijo izbire med različnimi prostori za delo in odmor, menjavati svoje položaje 

ter imeti na voljo različne oblike interakcij. Tako virtualno, kot tudi v živo. Z 
novim raznolikim programom, ki vključuje novo vhodno avlo, bar z zunanjimi 
terasami, prostor za coworking, multifunkcijsko dvorano in veliko kongresno 
sobo, ustvarjamo območja z različnimi atmosferami. Velika panoramska okna 
omogočajo optimalno naravno osvetljenost in pomemben stik vseh prostorov 

tako z mestom, kot tudi z naravo. Pritličje bo najbolj atraktiven prostor stavbe, 
kot  tudi prostor socialne interakcije in sfera vsega dogajanja v objektu. Nudilo 
bo povezanost med uporabniki celotnega objekta, socialno ugodje in hkrati 
omogočalo funkcionalno ločevanje programov prostorov.



Težnja pri načrtovanju pisarniških stavb je prostor približati bivalnemu prostoru in imeti udobje kot doma.
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atmosfera 01
VHOD 
jasno označen vhod
optimistično

atmosfera 03
BIFE/RESTAVRACIJA
mirno
čisto
pomirjajoče
prijazno
notranji vir

atmosfera 04
ZUNANJI VRT
urejeno
zeleno

atmosfera 02
AVLA/ČAKALNICA
prijazno
toplo
svetlo
mehko

atmosfera 05
ZUNANJA TERASA
urejeno
sproščujoče
urbani vrt

atmosfera 06
KONGRESNA  DVORANA
elegantno
mirno
čisto

atmosfera 07
BAR + COWORKING 
urejeno
svetlo
čisto

atmosfera 08
MULTIFUNKCIONALNA DVORANA
optmistično
sproščujoče
športno

II. PROGRAM /
ATMOSFERE 
PROSTOROV



Dobro počutje zaposlenih ima štiri dimenzije: fizično, čustveno, socialno in finančno. Za prve tri bo poskrbelo Delo 2.0.
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Poslovni prostori

Črna vdova zapusti pajčevino zelo redko, zgolj ob močnem 
deževju ali ko si išče nov dom. Vsa hitrorastoča podjetja, ki 
si bodo svoj novi dom poiskala v Delo 2.0 poslovni stavbi 
verjamemo, da je ne bodo več želela zapustiti. Naša zaveza je, 
da bo njihova izkušnja je neskončna.
 
Zaposleni predstavljajo za podjetje največjo investicijo, 
zato je v njih potrebno vlagati in jim omogočiti čim boljše 
pogoje za delo. Pisarne so svojevrstni ekosistemi, kjer imajo 
posamezniki interakcije med seboj in z okoljem. Pisarne v 
Delo 2.0 stolpnici bodo v svoje središče postavile uporabnika 
in njegovo uporabniško izkušnjo.
 
Dobro počutje zaposlenih ima štiri dimenzije: fizično, 
čustveno, socialno in finančno. Za prve tri bo poskrbelo Delo 
2.0.
 
Razgledi, ki jih bodo ponujale pisarne Delo 2.0. so praktično 
edinstveni v Ljubljani.
 
Pri snovanju in gradnji pisarn bo ključno načrtovanje za 
uporabnika. Zavedamo se, da je zaposlenim pomembno 
omogočiti izbiro med stopnjo zasebnosti, izbiro prostora in o 
sodelovanju.



Dobro počutje zaposlenih ima štiri dimenzije: fizično, čustveno, socialno in finančno. Za prve tri bo poskrbelo Delo 2.0.
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Tloris pisarniškega nadstropja



Multifunkcionalnost, ki izkorišča ves potencial samega prostora, omogoča visoko kakovost bivanja. To je Delo 2.0
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Stanovanja

V strogem urbanem centru Ljubljane želimo narediti med 25 
in 33 m2 velike garsonjere z novodobnim izkustvom narave 
in mesta.

S tem delom projekta Delo 2.0 smo si zadali tudi tek na 
dolge proge, saj se je zaradi zelo velikega zanimanja za 
omenjene prostore, za lastnika in naročnika odprl nov 
pogled na stavbo, ki bi lahko v prihodnje postala moderen 
hibridni in samozadosten prostor, ki bo odseval prerojenega 
individualnega človeka, prilagojenega hitrim spremembam 
nove dobe, ki pa v urbani coni pričakuje tudi izkustvo narave. 
Možnost razgleda na s soncem obsijan Triglav ali nevihte nad 
Kamniškim sedlom. Kontrasti narave, ki vsakič prinesejo 
drugačno atmosfero vedno enakemu prostoru. Stik z naravo 
sredi mesta je razkošje. 

Sami prostori garsonjer bodo opremljeni po principu vrtenja 
vedno istih elementov minimalistično ustrojenega pohištva. 
To so kubusi pohištva: kuhinja, garderoba, kopalnica, postelja 
- vedno istih velikosti, kot pri rubikovi kocki, kjer vedno isti 
element drugače zavrtimo po vzorcu, ki omogoča najboljšo 
izkoriščenost prostora.



Prva nepremičninska družba na ljubljanski borzi

Multifunkcionalnost, ki izkorišča ves potencial samega prostora, omogoča visoko kakovost bivanja. To je Delo 2.0
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Tloris nadstropja garsonjer



Equinox bo demokratiziral vlaganje v nepremičnine
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Grand Hotel Union

Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana

Hotel in konferenčni center
Poslovne dejavnosti: hotelirstvo
Število hotelskih sob: 111
Število konferenčnih dvoran: 10

uHotel

Miklošičeva cesta 3, 1000 Ljubljana

Hotel in konferenčni center
Poslovne dejavnosti: hotelirstvo
Število hotelskih sob: 224
Število konferenčnih dvoran: 5

Hotel Lev

Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

Hotel in konferenčni center
Poslovne dejavnosti: hotelirstvo
Število hotelskih sob: 231
Število konferenčnih dvoran: 2

The Fuzzy Log

Miklošičeva cesta 9, 1000 Ljubljana

Mladinski hotel
Poslovne dejavnosti: hotelirstvo
Število hotelskih sob: 111

Nepremičninski portfelj družbe Equinox



Equinox bo demokratiziral vlaganje v nepremičnine
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Poslovni prostori 
Kompas

Miklošičeva cesta 9, 1000 Ljubljana

Poslovni prostori 
Delo

Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Poslovni prostori 
Nomago

Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

Trgovski objekt 
Modna hiša

Nazorjeva ulica 4, 1000 Ljubljana



Prva nepremičninska družba na ljubljanski borzi

Kontakt

Equinox partners, d.o.o. 
+386 31 347 142 

info@eqnx.si

 Naslov

Slovenska cesta 56
 1000 Ljubljana 
Slovenia

www.equinox.si


