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POVZETEK IN TRENDI 
 
Po oživitvi stanovanjskega trga se prebuja tudi trg poslovnih nepremičnin. Pri tem prednjači 
najemniški trg:  uporabniki očitno dajejo prednost najemu pred nakupa poslovnih prostorov. 
Najem jim tudi omogoča večjo fleksibilnost poslovanja.  
Daleč najbolj razvit in aktiven je trg pisarniških prostorov, ki obsega približno tri četrtine 
vseh transakcij s poslovnimi nepremičninami. Oglaševana ponudba praviloma na vseh 
segmentih močno presega povpraševanje – vendar to ne velja za manjše kakovostne 
poslovne nepremičnine, katerih čas trženja je razmeroma kratek. Ugotovitev še posebno 
velja za trgovske prostore. Očitno pa bodo manj kakovostne nepremičnine, še naprej ostale 
prazne. 
V Mariboru evidentiranih prodaj poslovnih nepremičnin skoraj ni. Zaradi očitno nizkih cen 
pa je presenetljivo aktiven najemniški trg industrijskih prostorov – le-ta celo presega 
najemniški trg industrijskih prostorov v Ljubljani. 
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NAJEM PISARNIŠKIH PROSTOROV 
Trg pisarniških površin v Ljubljani je zelo aktiven.  Daleč največ poslov je sklenjenih na področju najema. Mesečne 
najemnine se običajno gibljejo v rangu od 8 do 12 €/m2, odvisno od lokacije, kakovosti in velikosti pisarn. V Ljubljani 
trenutno prevladujejo najemi manjših površin (pod 200 m2) za krajša obdobja (okoli dveh let). V zadnjih dveh 
kvartalih je bilo le nekaj oddaj večjih površin (nad 1000 m2). Ponudba pisarniških površin močno presega 
povpraševanje.  Kakovostnejše pisarne gredo hitreje v promet, težje pa je oddati lokacijsko in kakovostno manj 
zanimive prostore. 
Razmere v Mariboru so podobne, le da je najemniški trg pisarniških prostorov bistveno manjši. Najemnine so za 
približno polovico nižje od ljubljanskih. Opazen je tudi večji razkorak med oglaševano in  realizirano najemnino.  

PRODAJA PISARNIŠKIH PROSTOROV 
Število prodajnih poslov je pričakovano nižje od števila najemov pisarn. Tudi tu ponudba bistveno presega 
povpraševanje.  Podobno kot pri najemu, se prodajajo praviloma manjše enote. V podatkih za 1. četrtletje je 
vključena večja transakcija v višini preko 7 mio.€ (poslovni objekt na naslovu Cesta v Gorice 34a v Ljubljani), ki 
znižuje povprečno prodajno ceno pisarniških prostorov. Le-te se  sicer gibljejo v povprečju okoli 1.500 €/m2.  
V Mariboru je prodaja pisarniških prostorov zelo skromna, le nekaj transakcij na mesec.  Ponudba je glede na  
povpraševanje velika, cene pa so približno pol nižje od ljubljanskih.  

NAJEM 1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

REALIZIRANI POSLI

Število najemnih poslov število 221 161 42 32

Povprečna najemnina €/m2/mes 9,3 10,0 5,6 5,3

Skupna površina najemnih poslov m2 34.900 25.800 2.400 2.600

Posli za nedoločen čas % 23% 30% 52% 53%

Povprečna doba najema mesecev 20 19 36 15

Število oglasov število 931 958 n.p. 72

Povprečna oglaševana najemnina €/m2/mes 10,2 10,2 n.p. 9,5

Skupna oglaševana površina m2 255.600 271.300 n.p. 21.800

PONUDBA

Ljubljana Maribor

PRODAJA 1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

REALIZIRANI POSLI

Število prodajnih poslov število 42 26 8 6

Povprečna prodajna cena €/m2 1.080 1.450 540 770

Skupna površina prodajnih poslov m2 15.800 2.300 1.300 400

Promet mio.€ 17,0 3,4 0,7 0,3

PONUDBA

Število oglasov število 268 261 n.p. 48

Povprečna oglaševana cena €/m2 1320 1310 n.p. 650

Skupna oglaševana površina m2 119.600 112.100 n.p. 17.300

Vrednost oglaševanih prodaj mio.€ 158,0 147,0 n.p. 11,2

* preliminarni podatki

Ljubljana Maribor
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NAJEM TRGOVSKIH PROSTOROV 
Ponudba trgovskih prostorov je v Ljubljani glede na lokacijo in velikost zelo raznovrstna. Temu primerno nihajo tudi 
mesečne najemnine, ki zvečine gibljejo med 10 in 20€/m2 in so višje od najemnin za pisarne. Najvišje evidentirana 
najemnina je znašala 100 €/m2 (manjši lokal v Mercator Centru Šiška). Približno polovica najemnih poslov je bila 
sklenjenih za trgovske površine znotraj nakupovalnih centrov. Ponudba in povpraševanje sta uravnotežena, pri 
čemer pa primanjkuje kakovostnih trgovskih prostorov. Povprečne oglaševane cene so celo nižje od dejansko 
realiziranih kar pomeni, da se sklepajo najemne pogodbe pretežno za trgovske prostore na boljših lokacijah. 
V Mariboru je bilo sklenjenih bistveno manj najemnih poslov kot v Ljubljani - število sklenjenih poslov je zelo nizko. 

PRODAJA TRGOVSKIH PROSTOROV 
Število prodaj trgovskih prostorov v Ljubljani je pričakovano nižje od števila najemov. Prodajna ponudba je po 
obsegu primerljiva z najemno ponudba. Slednjo sestavljajo pretežno lokacijsko manj kakovostne trgovske 
površine. Ponudba pa močno presega povpraševanje. V Mariboru je transakcij še manj in zato tu ni možno govoriti 
o delujočem trgu. 

NAJEM 1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

REALIZIRANI POSLI

Število najemnih poslov število 44 19 4 5

Povprečna najemnina €/m2/mes 16,7 21,5 9,3 4,2

Skupna površina najemnih poslov m2 5.700 1.800 500 2.000

Posli za nedoločen čas % 50% 37% 0% 80%

Povprečna doba najema mesecev 47 17 30 11

Število oglasov število 46 43 n.p. 21

Povprečna oglaševana najemnina €/m2/mes 12,5 11,3 n.p. 6,3

Skupna oglaševana površina m2 6.800 6.100 n.p. 3.900

PONUDBA

Ljubljana Maribor

PRODAJA 1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

REALIZIRANI POSLI

Število prodajnih poslov število 13 9 2 2

Povprečna prodajna cena €/m2 1.080 1.810 510 830

Skupna površina prodajnih poslov m2 1.000 700 200 100

Promet mio.€ 1,1 1,2 0,1 0,1

PONUDBA

Število oglasov število 49 42 n.p. 25

Povprečna oglaševana cena €/m2 1830 2070 n.p. 600

Skupna oglaševana površina m2 10.100 9.800 n.p. 6.000

Vrednost oglaševanih prodaj mio.€ 18,6 20,4 n.p. 3,6

* preliminarni podatki

Ljubljana Maribor
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NAJEM INDUSTRIJSKIH PROSTOROV 
Ponudba industrijskih prostorov v Ljubljani močno presega povpraševanje. Trenutno se v najem ponuja preko 60.000 
m2 industrijskih površin, na četrtlejte pa se na novo odda za samo ca. 5.000 m2 površin. Mesečne najemnine se 
gibljejo med 4 in 5 €/m2/mesec. Oglaševane najemnine so malo višje od realiziranih najemnin (za približno en evro). 
Prevladujejo predvsem kratkoročni najemi od enega do dveh let. 
Za razliko od drugih vrst poslovnih nepremičnin je najemni trg industrijskih prostorov v Mariboru aktiven – 
transakcij je celo več kot v Ljubljani. Razlog so med drugim zelo ugodne cena najema, ki dosegajo približno 
polovico nivoja v Ljubljani. Čas najema so daljši. V 1. četrtletju je evidentirana ena zelo velika transakcija najema 
(preko 26.000 m2 na Limbuški cesti v Mariboru), ki močno znižuje povprečno ceno najema.   

PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROSTOROV 
Ponudba industrijskih nepremični močno presega povpraševanje. V Ljubljani se na trgu oglašuje za preko 20 mio.€ 
industrijskih nepremičnin, v Mariboru pa 10 mio.€. Sklenjenih poslov tako rekoč ni. Evidentirane prodajne cene se 
gibljejo v Ljubljani med 500 in 700€/m2, v Mariboru pa so bistveno nižje (ca. 100 €/m2). V 2. četrtletju je bila v  
Mariboru je evidentirana zelo velika transakcija prodaje industrijske nepremičnine (iste nepremičnine, ki je že 
omenjena pri najemih v 1. četrtletju na Limbuški cesti). Nekaj več prodaj industrijskih prostorov je bilo 
evidentiranih na javnih dražbah, ki pa niso predmet poročila. 

NAJEM 1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

REALIZIRANI POSLI

Število najemnih poslov število 20 16 30 8

Povprečna najemnina €/m2/mes 4,8 4,2 1,4 2,2

Skupna površina najemnih poslov m2 4.200 5.400 53.700 6.100

Posli za nedoločen čas % 20% 25% 3% 0%

Povprečna doba najema mesecev 16 19 61 36

Število oglasov število 96 99 n.p. 17

Povprečna oglaševana najemnina €/m2/mes 5,4 5,5 n.p. 4,2

Skupna oglaševana površina m2 53.900 61.900 n.p. 10.400

Ljubljana Maribor

PONUDBA

PRODAJA 1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

1.četrtl. 

2017

2.četrtl. 

2017*

REALIZIRANI POSLI

Število prodajnih poslov število 4 5 2 2

Povprečna prodajna cena €/m2 580 710 70 130

Skupna površina prodajnih poslov m2 1.100 2.500 3.900 30.000

Promet mio.€ 0,6 1,8 0,3 4,0

PONUDBA

Število oglasov število 44 48 n.p. 18

Povprečna oglaševana cena €/m2 620 690 n.p. 370

Skupna oglaševana površina m2 40.000 30.600 n.p. 27.000

Vrednost oglaševanih prodaj mio.€ 24,7 21,3 n.p. 10,1

* preliminarni podatki

Ljubljana Maribor
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VIRI IN METODOLOGIJA IZRAČUNA: 
- „Realizirani posli“ so povzeti po evidenci trga nepremični preko aplikacije Trgoskop. 
- Vsi posli so prečiščeni, neprimerljivi posli so izločeni. Upoštevane so samo transakcije na prostem trgu. 
- V najemnih poslih so zajeti vsi primerljivi najemni posli: z in brez obratovalnih stroškov ter opremljeni in neopremljeni. 

Analiza je pokazala, da so razlike med najemninami minimalne in je zato primerjava možna. 
- Vse vrednosti so brez DDV. 
- Upoštevane površine so „pogodbene površine“ delno prilagojene/popravljene s faktorji.  
- Posredne prodaje nepremičnin preko prodaj deležev družb niso zajete (niso predmet evidence trga nepremičnin). 
- Podatki zadnjega četrtletja so prikazani preliminarno, saj v času izdelave poročila v evidenco še niso vnesene vse 

transakcije. 
- „Ponudba“ je povzeta na koncu vsakega četrtletja po javno objavljenih oglasih spletnega portala nepremicnine.net. 
- Morebitni večkratni/ponavljajoči oglasi iste nepremičnine niso izločeni. 
Informacije vsebovane v tem poročilu so pridobljene iz virov za katere menimo, da so zanesljivi. RE/MAX ne more prevzeti 
odgovornosti za njihovo pravilnost. Uporabnikom poročila svetujemo, da se pred sprejemanjem odločitev na osnovi tega 
poročila posvetujejo s strokovnjaki. 
 

Copyright © RE/MAX Commercial, RMC d.o.o. 2017. Vse pravice pridržane. Uporaba ali razmnože-
vanje brez dovoljenja RE/MAX Commercial® RMC d.o.o.  ni dovoljeno. Vsa vsebina, objavljena v 
poročilu, je last družbe RE/MAX Commercial, RMC d.o.o.  in je v zakonsko dovoljenem okviru 
predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Vse reprodukcije ali primerki 
vsebine tega poročila morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o 
pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2017 RE/MAX Commercial® RMC 
d.o.o - Vse pravice pridržane). 

RE/MAX Commercial je del najučinkovitejše svetovne nepremičninske mreže in je vodilna družba na področju 
poslovnih nepremičnin. RE/MAX Commercial je prisoten  v 50. državah, od 2017 tudi v Sloveniji, in združuje 
preko 3.000 vrhunskih strokovnjakov na področju poslovnih nepremičnin. RE/MAX Commercial globalno 
uspešno zaključuje letno za več kot $11,1 milijarde nepremičninskih transakcij. 
Našo ekipo sestavlja izbran krog strokovnjakov, specializiranih za področje poslovnih nepremičnin in združuje 
nepremičninske posredniki, pravnike, tržnike, analitike in druge strokovnjake, ki so potrebni za uspešno 
realizacijo posla.  
  
NAŠE STORITVE:  
 Zastopanje kupca   
 Zastopanje prodajalca 
 Zastopanje najemnika  
 Zastopanje najemodajalca 
 Poslovno svetovanje  
 Cenitve nepremičnin 
 Prestrukturiranje problematičnih naložb  
 Združitve in prevzemi 
 Upravljanje poslovnih nepremičnin 


