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Mestni svet  Datum:   16.02.2015 
Trg Edvarda Kardelja 1 
 
5000  Nova Gorica 
 
 
 
Zadeva: Svetnik TOMAŽ SLOKAR – odgovor na svetniško vprašanje 
 
Na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 05.02.2015, je 
mestni svetnik Tomaž Slokar postavil naslednje svetniško vprašanje: 
 
»V zvezi s Stanovanjskim skladom in plačilom kupnine v višini 878.300 eur s strani podjetja 
Composita d.o.o., ki je bila sicer vezana na pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
komunalne opreme v okviru OPPN Rožna dolina III. sprašujem, ali je podjetje Composita 
d.o.o. ta del kupnine Stanovanjskemu skladu že plačala.« 
 
Glede podanega svetniškega vprašanja mestnega svetnika Tomaža Slokaraja, daje 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, naslednji odgovor: 
 
Kratek oris zadeve: 
 
Z družbo Composita d.o.o. je sklad dne 2.7.2008 sklenil kupoprodajno pogodbo za 17 parcel 
v Rožni Dolini. Lastninska pravica na zadevnih nepremičninah bi ob popolnem plačilu 
kupnine prešla na kupca, to je družbo Composita d.o.o.. Slednja je doslej plačala 55 % 
celotne kupnine, dolguje še 45 %. Ta del se je zavezala plačati v roku 10 dni po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne opreme na kompleksu OPPN Rožna Dolina III 
– Liskur. Ob tem se je Composita zavezala z Mestno občino Nova Gorica skleniti pogodbo o 
opremljanju, ki bo definirala vse obveznosti investitorjev izgradnje objektov na območju 
OPPN Rožna Dolina III. Sklenjena pogodba o opremljanju je seveda pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Doslej družba Composita d.o.o. še ni izpolnila nobenega izmed 
navedenih pogojev. Družba Composita d.o.o. se dalj časa ni odzivala na nikakršne pozive k 
sklenitvi dogovorjenih pogodb, kot ji nalaga kupoprodajna pogodba. Od sklenitve 
kupoprodajne pogodbe do vložitve tožbe so minila več kot tri leta, zato je bila zoper družbo 
Composita d.o.o. vložena tožba na Okrožno sodišče v Ljubljani. 
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Pravdni postopek je na Okrožnem sodišču v Ljubljani tekel 20 mesecev in se je končal s sodbo 
z dne 17.05.2013. Z zadevno sodbo je bilo v celoti ugodeno našemu zahtevku, tako da je 
družba Composita d.o.o. Stanovanjskemu skladu po tej sodbi dolžna plačati še preostali del 
kupnine v višini 878.248,60 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in sodnimi stroški. 
 
Dne 02.09.2013 je bil pri pristojnem sodišču v Ljubljani vložen predlog za izvršbo zaradi 
izterjave dolga po zadevni sodbi s predlagano izvršbo na denarna sredstva družbe Composita 
d.o.o. in nepremičnine v lasti omenjene družbe.  S sklepom opr. št. In 352/13 z dne 
25.11.2013 je okrajno sodišče v Ljubljani v celoti ugodilo našemu predlogu in dovolilo 
predlagano izvršbo. Družba Composita d.o.o. je že dlje časa blokirana, na določenih 
nepremičninah pa so predhodno že vknjižene hipoteke drugih upnikov.  
 
Pristojno sodišče je izdalo izvršbo na tri nepremičnine v lasti družbe Composita d.o.o., ki pa 
so bremena proste. Sodni cenilec je v mesecu novembru 2014 opravil cenitev le-teh. 
Ocenjena vrednost za ta zemljišča je 893.250,00 EUR. Trenutno čakamo okrajno sodišče v 
Novi Gorici, da razpiše prvo javno dražbo.  
 
 
 
 
 
 
  Direktorica  

Nataša Leban, mag. 
 
 
 
 
Poslati po elektronski pošti: 

- ga. Valnea Silič, g. Miran Ljucovič, ga. Vesna Mikuž  
- spis, tu 
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