
 

 

 
 

Vsi objavljeni podatki na spletni strani https://www.delavska-hranilnica.si/nepremicnine so informativne narave in jih je obvezno 

potrebno preveriti pri hranilnici. Hranilnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini in točnosti objavljenih 

podatkov, ki lahko nastanejo zaradi časovnih zamikov, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Informacije, ki so 

navedene v oglasu, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Vse cene so brez davka. 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 

Služba upravljanja nepremičnin 

 

Miklošičeva cesta 5, SI - 1000 Ljubljana 

M: +386 31 867-283, T: +386 1 3200-121  

E: nepremicnine@dh.si  
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PRODAJA: Poslovni prostor-lokal 

 

 
PODRAVSKA REGIJA,  
MARIBOR-CENTER 

 
Naslov: Gosposka ulica 24, 2000 Maribor 

Leto izgradnje: 1855 
Leto obnove: 2015 
Velikost: 36,60 m2 
 
 

Cena: 55.000,00 € 

 
 
LOKACIJA: 

 

 
 
 

PODROBNEJŠI OPIS NEPREMIČNINE: 
 
Nepremičnina v naravi predstavlja poslovni prostor – lokal v pritlični etaži stavbe, in sicer neto tlorisne in 
uporabne površine 36,6 m2. 
 
Nepremičnina se lahko uporablja kot prodajalna, trgovski prostor ali poslovni prostor za druge namene.  

 
Poslovni prostor se nahaja v strogem centru na frekventni lokaciji in ima neposredni vhod iz ulice in gleda z 
izložbenimi okni na Gosposko ulico, skozi katero potekajo pešpoti. 
 
Ogrevanje poteka preko električnih radiatorjev, hlajenje pa preko split klimatskih naprav. 
 

Poslovno - stanovanjska stavba, v kateri se nahaja poslovni prostor-lokal, je bila grajena leta 1855 in je 

opečne nosilne konstrukcije. Streha stavbe je dvokapnica z opečno kritino. Obnova poslovnega prostora je 
bila izvedena v letu 2015. 

Na atraktivni lokaciji v centru Maribora prodamo 

opremljen in klimatiziran poslovni prostor v pritlični 
etaži v poslovno-stanovanjskem objektu. 
 
Nepremičnina se nahaja na Gosposki ulici, v 
neposredni bližini Grajskega in Glavnega trga ter 
središča mesta. Lokacija je dobro prepoznavna, zelo 
frekventna in enostavno dostopna, hkrati je od 

priključka na vzhodno mariborsko obvoznico 
oddaljena le cca 3 km oz. 10 min vožnje. 
 
V okolici so locirani hoteli, banke, pošta, 
zavarovalnice, postaja LPP, sodišča, parkirna hiša, 
itd.  
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