
ZEMLJIŠČA

zap. št. šifra in ime k.o. parc. št. velikost vrsta dejanska raba

solast 

delež

orientacij. 

vrednost opombe

1 2029 - Stari Dvor 1683, 1682, 1685 2527 m2 stavbno sadovnjakpašnik 1/1 328.510 €

vložek občine v projekt izgradnje večstanovanjskih 

stavb po postopku javno.zaseb. partnerstva - prenos iz 

2009, dokončna realizacija predvidena v 2010

2 2035-Škofja Loka

1045/3, 1045/4 in 

1045/5 155 m2 stavbno pot 1/1 23.000 €

prodaja, delno menjava za parcelo št. 420/4, k.o. Šk. 

Loka, uskladitev zemljiškoknjižnega stanja s posestnim 

- prenos iz 2009

3 2069-Lenart 637/1 1616 m2 kmetijsko travnik 1/1 16.160 €

primarno se nepremičnina ponudi v menjavo lastnikom 

nepremičnin, po katerih v naravi poteka javna cesta oz. 

če ne bo interesa za menjavo, se nepremičnina proda - 

prenos iz 2009

4 2035-Škofja Loka

652/3, 645/16, 

645/17 423 m2 stavbno 

 travnik, dvorišče 

k obstoječemu 

objektu 1/1 31.100 €

prodaja, delno realizacija pogodbene obveznosti ob 

nakupu celotne parcele 652/2, k.o. Škofja Loka - 

prenos iz 2009 

5 2027-Stara Loka 1676/1-del cca 90 stavbno zelenica 1/1 13.500 €

prodja, uskladitev zemljiškoknjižnega stanja s 

posestnim - prenos iz 2009

6 2031-Godešič 1377/3-del

cca 290 

m2 stavbno pot 1/1 30.000 €

menjava za del parcele 409/1, k.o. Godešič, po delu 

katere v naravi poteka občinska javna pot, ter za 

brezplačno pridobitev parcel št.480/8 480/9, 480/10 in 

480/13, vse k.o. Godešič v skupni površini 497 m2. 

Pred odsvojitvijo bo potreben še izvzem iz javnega 

dobra. - prenos iz 2009

7 2030-Suha 312/33 218 m2 stavbno travnik 1/1 23.544 €

menjava za sosednjo parcelo 337/17, k.o. Suha, po 

kateri poteka cesta za OC Trata - prenos iz 2009

8 2631-Portorož 3095/5 1094 m2 stavbno

pot, funkc. objekt, 

pot

5710/ 

1000 380.000 € prodaja - prenos iz 2009

9 2030 - Suha 1209/11 289 m2

stavbno 

zemljišče travnik 1/1 7.225 €

menjava za del parcele 258, k.o. Suha, ki ga občina 

potrebuje za cesto za IC Trata, z doplačilom občine; 

pred menjavo bo potreben še izvzem iz javnega dobra - 

prenos iz 2009

10 2027 - Stara Loka

629/26, 629/17, 

629/27, 625/2 1261

stavbno 

zemljišče travnik, cesta 1/1 117.000 € prodaja - prenos iz 2009



11  2035 - Škofja Loka 1058/11-del

cca. 25 

m2

stavbno 

zemljišče

del Cankarjevega 

trga 1/1 2.500 €

menjava za parcelo 643/5 k.o. Škofja Loka - povezava 

Cankarjev trg - brv čez Selško Soro - prenos iz 2009

12  2035 - Škofja Loka 88/1 - del

cca 700 

m2

stavbno 

zemljišče

funkcionalno 

zemljišče k 

obstoječim 

poslovnim 

objektom 1/1 84.000 € prodaja ali menjava - prenos iz 2009

13 2030 - Suha 987/12, 987/2 340 m2

stavbno 

zemljišče travnik 34.000 € prodaja - prenos iz 2009

14 2027 - Stara Loka 663/46-del

cca 350 

m2

stavbno 

zemljišče travnik 1/1 42.000 €

prodaja - uskladitev zemljiškoknjižnega stanja s 

posestnim - prenos iz 2009

15 2030 - Suha 545/1-del 78 m2

stavbno 

zemljišče travnik 1/1 7.800 €

menjava za parcelo št. 545/9, k.o. Suha, po katerih 

cesta poteka v naravi - prenos iz 2009

16 2044 - Ožbolt 1163-del 1000 m2

kmetijsko  

zemljišče travnik 1/1 10.000 €

menjava za dele parcel 1058, 1053, 1040/3, 1052 in 

1050, po katerih cesta poteka v naravi; predhodno 

parcelacija in ukinitev statusa javnega dobra na 

novonastali parceli - prenos iz 2009

17 2026 - Pevno 1083/1-del

cca 120 

m2

stavbno 

zemljišče grmičevje 1/1 9.600 €

menjava za del parcele 424/5, k.o. Pevno, po kateri 

poteka obstoječa cesta; predhodno parcelacija in 

ukinitev statusa javnega dobra na novonastali parceli - 

prenos iz 2009 

18 2031-Godešič 209 1000 m2

kmetijsko 

zemljišče travnik 1/1 10.000 €

menjava za zemljišča, ki jih občina potrebuje za cesto 

za IC Trata;

19 2034 - Puštal 955/5 990 m2

kmetijsko 

zemljišče travnik 1/1 50.000 € prodaja - prenos iz 2009

20 2133 - Križna gora 823/7 135 m2 

delno 

stavbo, 

delno 

kmetijsko 

zemljišče dvorišče 1/1 745 €

menjava za dele nepremičnin, ki jih občina potrebuje za 

realizacijo projekta "Izgradnja I. etape gorenjske 

panoramske ceste" - prenos iz 2009

21 2027 - Stara Loka

1680/2-del, 614/2-

del, 614-4-del, 

617/23 - del, k.o. 

Stara Loka 300 m2 stavbno

funkcionalno 

zemljišče k 

obstoječim 

stanovanjskim 

objektom 1/1 30.000 €

prodaja funkcionalnih zemljišč v Grogarjevem naselju, 

kjer ni denacionalizacije



22 2029 - Stari Dvor 119/4-del 72 m2

stavbno 

zemljišče

zemljišče pod 

objektom in 

funkcionalno 

zemljišče 1/1 5.500 €

prodaja zemljišča pod elektroenergetskim objektom in 

funkcionalnega zemljišča lstniku objekta

23 2029 - Stari Dvor 101/28, 101/29 33 m2

stavbno 

zemljišče

letni vrt v 

gostinskem 

objektu 1/1 4.620 €

prodaja dosedanjemu najemniku zaradi širitve 

dejavnosti

24 2033 - Draga 995/2 60 m2

stavbno 

zemljišče dvorišče 1/1 4.800 € prodaja

25 2067 - Bukovica 990/11 25 m2

stavbno 

zemljišče dvorišče 1/1 1.750 €

menjava za parcelo 233/7, k.o. Bukovica, po lateri v 

naravi poteka cesta 

26 2068 - Zg. Luša 954/1 369 m2

kmetijsko 

zemljišče opuščena pot 1/1 3.000 €

menjava za parcele 597/6, 697/5, 596/3, 576/3 in 

596/5, k.o. Zg. Luša, po katerih poteka nova trasa 

ceste; predhodno potrebna ukinitev statusa javnega 

dobra

27 2032-Reteče 1075/3 356 m2

delno 

stavbo, 

delno 

kmetijsko 

zemljišče opuščen kolovoz 1/1 19.000 €

menjava za parcele št. 6/11, 6/12, 6/5, 6/7 in 6/9, k.o. 

Reteče, po katerih v naravi poteka kategorizirana cesta; 

predhodno potrebna ukinitev statusa javnega dobra

28 2030 - Suha 1000/42 60 m2

stavbno 

zemljišče travnik 1/1 6.000 EUR prodja 

29 2031-Godešič 336 3237 m2

kmetijsko 

zemljišče travnik 1/1 13.790 €

menjava za zemljišča parc. št. 778, 779, k.o. Godešič 

in 1273, k.o. Stari Dvor, ki se namenijo za nadanjo 

menjavo za pridobitev zemljišč za igrišče Gorajte;

30 2069-Lenart

904/1-del, 904/2-

del, 903/3, 903/6 3.149 m2

delno 

stavbo, 

delno 

kmetijsko 

zemljišče dvorišče, gozd 1/1 50.000 EUR

menjava za zemljišča parc. št. 920/1, 920/2, 920/3 in 

920/4, k.o. Lenart, po katerih občinska cesta poteka v 

naravi

31 2029 - Stari Dvor

1365-del, 148/8-

del 300 m2

stavbno 

zemljišče dvorišče 1/1 30.000 €

po pridobitvi parcele 148/8 menjava delov obeh parcel 

za dele parcele 151/2, 193/1, 148/6, k.o. Stari Dvor, ob 

doplačilu občine; predhodno parcelacija in ukinitev 

statusa javnega dobra na parceli 1365



32 2030 - Suha 1039/6 202 m2

stavbno 

zemljišče travnik 1/1 20.200 €

ureditev ZK stanja, izpolnitev preteklih pogodbenih 

obveznosti

33 2030 - Suha 215-1-del 3600 m2

stavbno 

zemljišče travnik delež 3/10 360.000 €

prodaja ostanka parcele, ki ne bo potreben za cesto za 

IC Trata

34 2030 - Suha

1055/5, 1060/38, 

1189/9 474 m2

stavbno 

zemljišče travnik 1/1 60.000 €

menjava za parcele 1060/30, 1060/31, 1060/33, 

1060/34, 1060/41, k.o. Suha

35 2035 - Škofja Loka 50/2-del, 50/4-del 194 m2

stavbno 

zemljišče travnik 18.070 €

predhodno pridobitev, nato odsvojitev z menjalno 

pogodbo za pridobitev dela parcele  50/3, k.o. Škofja 

Loka, ki je potrebna za dostopno cesto OLN 

Kapucinsko predmestje II

1.791.414 €SKUPAJ:


