PRILOGA 1
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 2010
okvirna
velikost

zap. št.

okvirna lokacija

1

parc. št. 471/5 in 471/2, k.o.
Suha
3209 m2

2

parc. št. 1060/30, 1060/31,
1060/33, 1060/34, 1060/41,
1060/27-del, 1060/4 - del,
1056/1-del, 1039/4-del, k.o.
Suha
810 m2

3

zemljišča v k.o. Stara Loka,
k.o. Pevno in k.o. Kriţna
Gora ob LC 401040 "Kriţna
gora - Škofja Loka"
1792 m2

5

zemljišča za v okviru OLN
za cesto za IC Trata (deli
parcel št. 258, 260 v
k.o.Suha in 212/1, 258,
263, 256, 265, 268/1, 268/2,
266/2, k.o. Godešič)
12.500 m2
deli parc. št. 1/1, 971/10,
972/2, 971/1, 972/1 in
973/2, vse k.o. Draga
3.580 m2

6

218/2, k.o. Draga

4

130 m2

vrsta
nepremičnine

orientacijska
vrednost
nepremičnin

zemljišče

opombe
nakup - širitev pokopališča Lipica - moţen začetek
postopka v letu 2010, realizacija zaključena v prihodnjih
30.000,00 € letih - prenos iz 2009

zemljišče

odkup, delno menjava za parcele 1060/38, 1055/5,
1189/9, k.o. Suha - kriţišče Kamnitnik - nad Plevno,
širitev Kidričeve ceste in napajalno cesto Kamnitnik I, del
105.300,00 € obveznosti zapade v letu 2011 - prenos iz 2009

zemljišče

odkup, delno menjava za parcelo 823/7, k.o. Kriţna gora
- izgradnja I.etape Gorenjske panoramske ceste, ki je
60.928,00 € sofinancirana iz EU sredstev - prenos iz 2009

zemljišče

delno nakup, pri čemer se del plačil prenaša v leto 2011,
200.000,00 € delno menjave - prenos iz 2009

gozd

zemljišče

odkup - vodohram Draga in razteţilnik ter cesta do
20.900,00 € vodovodnih objektov - z dopolnitvami prenos iz 2009
odkup ali menjava za del parcele 990/1, k.o. Draga ureditev ZK stanja na cesti LC 251 071 "Medvode 1.300,00 € Gosteče - Puštal" - prenos iz 2009

8
9

10

parc. št. 420/4, k.o. Škofja
Loka

6 m2

parc. št. 337/17, k.o. Suha 378 m2
parc. št. 152/3.S, 152/4.S in
152/5.S, vse k.o. Škofja
Loka
313 m2

zemljišče
zemljišče - v naravi
cesta

odkup ali menjava za parcelo 1045/5, k.o. Škofja Loka 900,00 € ureditev ZK stanja na grajski cesti - prenos iz 2009
menjava za parcelo 312/33, k.o. Suha,v površini 218 m2,
40.000,00 € z doplačilom občine

25 m2

zemljišče

70.000,00 € odkup - skladišče za Sokolski dom - prenos iz 2009
menjava za del parcele št. 1058/11, k.o. Škofja Loka ureditev povezave Cankarjev trg - brv čez Šelško Soro 2.500,00 € prenos iz 2009

700 m2

zemljišče

odkup - za širitev občinske ceste - napajanje cone
91.000,00 € Zakamnitnik - prenos iz 2009

14.393 m2

kmetijsko
zemljišče

stavba in dvorišče

14

parc. št. 643/5 k.o. Škofja
Loka
parc. št. 503/24, 503/26,
503/28, 503/30, 500/2-del,
494/4-del, 490-del, k.o.
Stara Loka
parc. št. 778, 779, k.o.
Godešič in 1273, k.o. Stari
Dvor

15

parc. št. 457/1 - del in
458/1, k.o. Stari Dvor

9.437 m2

zemljišče

16

parc. št. 542/7, 545/9,
548/13, k.o. Suha

78 m2

zemljišče - del
obstoječe ceste

menjava za parcelo 336, k.o. Godešič in nadalnja
14.000,00 € menjava za pridobitev zemljišč za igrišče Gorajte
menjava za parcele št. 778 in 779 k.o. Godešič ter 1273,
k.o. Stari Dvor - pridobitev zemljišč za igrišče Gorajte 80.000,00 € prenos iz 2009
delno odkup, delno menjava za del parcele št. 545/1,
k.o. Suha - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti JP
7.800,00 € 902481 "Haf. n. 77 - Haf. n. 87"- prenos iz 2009
menjava za del parcele 1163, k.o. Oţbolt - opuščena
trasa ceste - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti JP 901
10.000,00 € 781 Bod. gr. - Preseč. - Roţnik" - prenos iz 2009
odkup - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti JP 901 542
15.400,00 € "Zminec - Planina" - prenos iz 2009
odkup - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti LC 401 091
150,00 € "Puštal - Logar (kapelca)" - prenos iz 2009
odkup - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti LK 401 261
13.300,00 € "Frankovo n. 140 - Virmaše GD" - prenos iz 2009

11

12

18

deli parcel št. 1058, 1053,
1040, 1052 in 1050, k.o.
Oţbolt
parc. št. 259/16, k.o.
Zminec

19

parc. št. 350/12, k.o. Oţbolt 15 m2

zemljišče - del
obstoječe ceste
zemljišče - del
obstoječe ceste
zemljišče - del
obstoječe ceste

20

parc. št. 521/6, 521/7,
521/9, k.o. Stari Dvor

zemljišče - del
obstoječe ceste

17

1000 m2
154 m2

133 m2

21

22

23

24

25
26

27
28
29

30

31
32
33
34

parc. št. 424/4, k.o. Pevno 125 m2
parc. št. po katastrskem
elaboratu projekta št. 9568,
v k.o. Stara Loka in k.o.
Škofja Loka
530 m2
parc. št. 233/7, k.o.
Bukovica
parc. št. 597/6, 597/5,
596/3, 576/3, 596/5, k.o.
Zg. Luša

zemljišče - del
obstoječe ceste

zemljišče

nakup - ureditev reg. ceste na odseku Petrol - Poden 120.000,00 € prenos iz 2009

35 m2

zemljišče - del
obstoječe ceste

menjava za parcelo 990/11, k.o. Bukovica - ureditev ZK
1.750,00 € stanja na cesti LC 401 031 "Bukovica - Zg. Golica"

371 m2

zemljišče - nova
trasa ceste

menajva za parcelo 954/1, .k.o. Zg. Luša - prestavitev
3.000,00 € trase JP 901 161 Sp. Luša - Tinček"
menajva za parcele 903/3, 903/6, 904/1-del, 904/2-del,
k.o. Lenart - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti JP 901
50.000,00 € 241 "Zg. Luša - Dragob. - Brdar"
odkup - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti LC 401 081
2.000,00 € "Papirnica - Virmaše - Ţel. p."

parc. št. 920/1, 920/2, 920/3
in 920/4, k.o. Lenart
12.582 m2
206/25 in 206/27, k.o.
Pevno
167 m2

zemljišče - del
obstoječe ceste
zemljišče - del
obstoječe ceste

4/1, 4/3-del, 4/5-del, 6/11,
6/5, 6/7 in 6/9, k.o. Reteče 830 m2
6/12 in 9/6, k.o. Reteče
921 m2
parc. št. 251/1-del, 272-del,
k.o.Stari Dvor
200 m2
parc. št. 326-del, 309-del,
*199/1-del, 308/3-del, 308/1del, k.o. Stari Dvor
70 m2
148/8, 148/6-del, 151/2-del,
193/1-del, 148/6-del, k.o.
Stari Dvor
829 m2

zemljišče - del
obstoječe ceste
zemljišče

665/2, k.o. Stari Dvor
13/1-del, k.o. Reteče
parc. št. 283 - del, k.o.
Zminec

menjava za del parcele 1083/1, k.o. Pevno - ureditev ZK
stanja na obstoječi cesti JP 903 613 "Pevno 6 - cerkev 10.000,00 € G. Košir" - prenos iz 2009

zemljišče

zemljišče

28 m2
700 m2

zemljišče
zemljišče - del
obstoječe ceste
zemljišče

300 m2

gozd

odkup, delno menjava za parcelo 1075/3, k.o. Reteče 41.500,00 € ureditev ZK stanja na obstoječi cesti
46.050,00 € odkup zemljišča za zadrţevalni bazen deţevnih voda
odkup - za izgradnjo nadomestne dovozne ceste za
20.000,00 € priključitev na regionalno cesto v Grencu
nakup zemljišč za izgradnjo pločnika ob regionalni cesti v
5.600,00 € Grencu
menjava za del parcel št. 1365 in 148/8 (po predhodni
82.900,00 € pridobitvi) k.o. Strai Dvor, z doplačilom občine
odkup - ureditev ZK stanja na obstoječi cesti LK 401 231
2.800,00 € "Trata št. 4 - Termo"
35.000,00 € odkup za potrebe širitve pokopališča Reteče
3.100,00 € odkup - vodohran Zminec

35

parc. št. 977/1 - del, 972/2del, k.o. Reteče
1035 m2

travnik

39

parc. št. 959/2, k.o. Reteče
parc. št. 960/6, k.o. Stara
Loka
parc. št. 50/4-del, 50/2-del,
49/1-del, 50/3-del, 59/4, k.o.
Škofja Loka
parc. št. 855/1-del, k.o.
Suha

40

parc. št. 900/8, 900/9,
900/7, 906/5, 905/4, 886/3,
899/11, 905/5, 905/7, 899/9,
889/5, 889/6, 886/4, 892/2,
899/12, 895/2, 894/6, 894/7,
vse k.o. Puštal
1220 m2

zemljišče - del
obstoječe ceste

41

odkup zemljišč v k.o. Stara
Loka in k.o. Stari Dvor, ki so
bila potrebna za širitev
lokalne ceste v Gorajtah
2500 m2

zemljišče - del
obstoječe ceste

42

110.S-del, k.o. Suha

zemljišče-

36
37

38

201 m2

travnik

40 m2

travnik

752 m2

travnik

150 m2

njiva

210 m2
SKUPAJ

odkup - cesta za čistilno napravo Reteče; v letu 2010
15.525,00 € plačilo are, preostalo plačilo v 2011
menjava za ostanke predhodno pridobljenih parcel 977/1
2.000,00 € in 972/2, k.o. Reteče
1.200,00 € odkup - kanalizacija, črpališče Vešter
odkup - prenos dela plačil v 2011, delno menjava 97.000,00 € izgradnja dostopne ceste OLN Kapucin. predmestje II
7.500,00 € odkup - pločnik ob LK 401271 "Pevno - Lj. cesta"

odkup, prenos dela plačil v 2011 - ureditev ZK stanja na
obstoječi cesti LC 251071 " Medvode - Gosteče - Puštal",
35.000,00 € odsek most Suha v naselju Hosta

odkup, prenos dela plačil v 2011 - ureditev ZK stanja na
37.500,00 € obstoječi cesti LC 401071 " Groh.n - Sv. Duh - Ţabnica"l
odkup zemljišča, na katerem ţe poteka pločnik ob
21.000,00 € Kidričevi cesti
1.403.903 €

