
ODLIČNA INVESTICIJSKA PRILOŽNOST ZA NAKUP

ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA 
ZA STANOVANJSKO –
POSLOVNO IN 
TRGOVSKO GRADNJO
V NEPOSREDNI BLIŽINI 
BTC CITY, LJUBLJANA

ŽITO prehrambena industrija, d.o.o.



LOKACIJA 

V NEPOSREDNI BLIŽINI 
BTC CITY, LJUBLJANA

OBMOČJE BTC CITY ,  LJUBLJANA 
je eno izmed največjih nakupovalnih,

poslovnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih

središč v Evropi.

BTC City Ljubljana leži tik ob severni ljubljanski

obvoznici in je le 3 km oddaljen od mestnega

središča ter 25 km od mednarodnega

Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Nahaja se

na odlični lokaciji, ki je hitro in lahko dostopna

z različnimi prevoznimi sredstvi.

21 milijonov ljudi letno

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:   



PREB IVALSTVO:

294.464 prebivalcev

Ljubljana je glavno mesto Republike Slovenije, sedež istoimenske mestne občine in osrednjeslovenske
statistične regije ter najbolj naseljeno mesto in občina v Sloveniji. Je geografsko, kulturno, znanstveno,
ekonomsko, prometno, politično in administrativno središče države, katerega metropolitansko območje šteje
več kot pol milijona ljudi ali četrtino prebivalstva Slovenije.

LJUBLJANA

BDP NA PREB IVALCA:

32.620 EUR

DELOVNE MIGRACIJE :

V Ljubljano dnevno ali v drugačnih časovnih presledkih prihaja na
delo nekaj več kot 134.100 oseb iz drugih občin, hkrati pa iz nje
odhaja na delo v druge občine okoli 22.800 njenih delovno aktivnih
prebivalcev. Oba tokova delovnih migracij tako za Mestno občino
Ljubljana znašata okoli 156.900 delovno aktivnih oseb.



GOSPODARSTVO 
V SLOVENIJI

PREB IVALSTVO:  2.107.126 prebivalcev

RAST BDP:  
16,3 % (realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP
v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim
četrtletjem prejšnjega leta. Zadnji podatek za
obdobje: (2. četrtletje 2021)

VALUTA:  € (EUR)

BREZPOSELNOST:   4,3 %

INFLACIJA:  2,4 %

NOČITEV TUJCI :   
9,20 mio nočitev v letu 2020 (Covid), v letu 2021 do
avgusta 7 mio nočitev.

GOSPODARSKA RAST:  
Urad za makroekonomske analize in razvoj Sloveniji za
leto 2021 napoveduje 6,1-odstotno rast bruto
domačega proizvoda (BDP). Za leto 2022 napoveduje
4,7-odstotno rast BDP, za 2023 pa 3,3-odstotno.

BONITETNA OCENA:  
AA – (S&P bonitetna ocena - junij 2021) - takšna
ocena Slovenijo  uvršča med države, ki s strani
investitorjev uživajo visoko zaupanje.



NEPREMIČNINE V SKLOPU PRODAJE

Predmet prodaje je južni del območja Žito, ki predstavlja zazidljivo zemljišče
površine 41.203 m2 z objekti, ki so predvideni za rušenje. 

Obstaja možnost nakupa dveh urbanistično ločenih enot zemljišča na
južnem delu (stanovanjsko - poslovni in trgovski del).

> Opcija programske zasnove



INVESTICIJSKI
POUDARKI

41.203 m2 zazidljivega zemljišča,

Na južnem delu zemljišča je predvidena izgradnja
trgovskega centra (v enoti urejanja prostora JA-258) in
stanovanjsko – poslovnih objektov; 2 stanovanjsko -
poslovni stolpnici (v enoti urejanja prostora JA-259).
Med obema enotama poteka dovozna cesta, ki ju
povezuje.

Za predmetno območje je potrebno sprejeti OPPN 229
(Šmartinka - Žito) – Sklep o pripravi je bil sprejet
31.05.2019.

Pretočna lokacija, v neposredni bližini BTC City Ljubljana,
ki ga obišče 21 milijonov ljudi letno,

Nahaja se na vidni lokaciji v neposredni bližini BTC City
Ljubljana, avtocestnega obroča in mestnega jedra
Ljubljane,

Nahaja se le 800 m stran od severne ljubljanske
obvoznice,

Urejena prometna infrastruktura, odlični dostopi do
lokacije,

Za predmetno območje je sprejet OPN MOL. Zemljišče je
razdeljeno na 4 enote urejanja prostora:

 

     JA-259 (CU – osrednja območja centralnih dejavnosti),
     JA-258 (BD – površine drugih območij),
     JA-263 (PC – površine cest),
     JA-382 (POg – površine za mirujoči promet).

 



OBMOČJE ŽITO – JUŽNI DEL

 



LOKACIJA OBMOČJA, 

ki je predmet prodaje



Namembnost zemljišča

ZEMLJIŠČE JE  RAZDELJENO NA 4 DELE  -  (EUP):

Enota urejanja 
prostora (EUP)

JA-258 

> GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA ZEMLJIŠČ, KI SO PREDMET PRODAJE

JA-259 

JA-263 

JA-382 

Skupaj 

Namenska 
raba

BD 
- površine drugih območij 

(nakupovalna središča, sejmišča,
zabaviščni parki, druge podobne rabe)

15.114,00 m2 2,1 60 %

2.122,00 m2

6.591,00  m2

41.203,00 m2

17.376,00 m2 4,6 60 %

CU  
- osrednja območja centralnih dejavnosti    

 (historična jedra ali nova jedra, kjer se
prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene,
upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne,

izobraževalne, kulturne, verske in podobne
dejavnosti ter bivanje)

PC
površine cest (namenjene cestnemu

prometu)

POg 
površine za mirujoči promet
(namenjene parkiranju ali

garažiranju)

Površine 
(m2)

Faktor 
izrabe (FI)

Faktor 
zazid. (FZ)



LASTNIK NEPREMIČNIN:

 Ž ITO PREHRAMBENA
INDUSTR IJA ,  D .O .O .

 

TRŽENJE:
METROPOLA IN nepremičnine d .o .o .

 Vodovodna cesta 109
 1000 L jubl jana

 
 

+386 (0)1  360 2180

www.metropola .s i

in fo@metropola .s i

+386 (0)1  360 2182


