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Ministrstvo za okolje in prostor 
minister 
g. Janez Podobnik 
 
Zadeva: Javni poziv ministru Podobniku za uvedbo notranje revizije poslovanja 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (s strani notranjerevizijske službe 
ministrstva za okolje in prostor) in razrešitev direktorja sklada Primoža Pirca 
 
Spoštovani! 
 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen s Stanovanjskim zakonom za 
financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske 
gradnje, prenove ter vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš. Na podlagi novele 
Stanovanjskega zakona je sklad javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen za 
financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, spodbujanje 
stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb, med 
drugim pristojen, da investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča. 
 
Organa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije sta nadzorni svet in direktor. 
Direktor Sklada je Primož Pirc, ki je pooblastila za vodenje po odhodu takratnega 
predsednika  dobil v oktobru 2005, vodenje Sklada pa je prevzel februarja 2006 kot 
direktor na podlagi spremembe ustanovitvenega akta. Predsednik nadzornega sveta pa 
ste vi, g. minister.  
 
V medijih je že kar nekaj časa mogoče spremljati očitke na rovaš dela direktorja sklada 
Primoža Pirca. Nanj letijo naslednji očitki, in sicer da pri nakupu zemljišč uporablja 
posrednike, od katerih zemljo odkupuje občutno dražje, da pri nakupu zemljišč daje 
prednost lastnikom, ki so člani SLS ali občin, ki jih vodijo župani iz SLS, in da je bil na 
mesto direktorja postavljen po politični liniji, saj naj bi se neposredno po tem, ko je maja 
2005 postal član uprave, včlanil v vladajočo SDS. Doslej ste kot minister in predsednik 
nadzornega sveta sklada odgovarjali zgolj, da zadev oziroma očitkov ne poznate in da 
jih boste preučili in skladno z ugotovitvami ukrepali. 
 
V poslanski skupini Zares smo prepričani, da je po več kot dveh letih, ko je g. Pirc 
nastopil kot direktor sklada, nastopil čas, da tudi ukrepate, in sicer kot minister ter tudi 
predsednik nadzornega sveta. Še posebej potem, ko je 16.9.2008 Računsko sodišče RS 
državnemu zboru v pregled posredovalo revizijsko poročilo Gospodarjenje z 



nezazidanimi stavbnimi zemljišči (z dne 15.9.2008). Menimo, da ugotovitve Računskega 
sodišča RS kažejo na nepregledno in negospodarno poslovanje sklada. Računsko 
sodišče je pri pregledu več pravnih poslov o nakupih zemljišč ugotovilo, da: 
 

- je Stanovanjski sklad od fizičnih oseb odkupil zemljišča po višji ceni, kot so iste 
fizične osebe kupile podobna zemljišča z isto predpogodbo družbe; 

 
- je Stanovanjski sklad odkupil zemljišča po enakih končnih cenah, ki vključujejo 

tudi davek, in ne po enakih izhodiščnih cenah, kar ne bi smelo biti razločevalni 
dejavnik za dosego različnih izhodiščnih cen; 

 
- da je Stanovanjski sklad kupoval zemljišča od družb, ki so ta ista zemljišča kupila 

le nekaj dni pred prodajo skladu  in to po višji vrednosti, kot je ta družba zemljišča 
kupila; 

 
- se je zemljišča kupovalo po previsoki ceni glede na določila v javnem pozivu. Za 

dosego donosa investicije je Stanovanjski sklad moral povišati ceno stanovanjske 
površine.  

 
Slednje ugotovitve kažejo, da je sklad pri svojem poslovanju odkupoval zemljišča 
od posrednikov, kar je povzročilo povzročilo špekulacije z zemljišči in vodilo v 
zviševanje cene za kvadratni meter zemljišča.  
 
V poslanski skupini Zares smo prepričani, da so posredniki v nasprotju s 
poslanstvom javnega sklada, ki bi moral skrbeti za gradnjo stanovanj po nižjih od 
tržnih cen na določenem območju. Poslovanje s posredniki ne omogoča nižjih 
cen, posrednikom pa omogoča visoke zaslužke, s čimer se draži cena 
stanovanjske površine. Če bi sklad deloval transparentno in gospodarno, ne bi 
kupoval zemljišč od posrednikov, vedeti pa bi tudi moral, koliko je zanj še 
sprejemljiva nakupna cena zemljišča, in nakupe zemljišč po previsoki ceni 
zavrniti.  
 
Zato Vas pozivamo, da takoj uvedete nadzor nad poslovanjem sklada z zemljišči, 
da ugotovite, ali je šlo v navedenih primerih za usklajeno delovanje sklada z 
omenjenimi fizičnimi osebami in gospodarskimi družbami, za sporočanje 
poslovnih skrivnosti sklada  oziroma za dejanja z znaki kaznivih dejanj in v tem 
primeru ustrezno ukrepate. 
 
Ne glede na to, kaj bo pokazala preiskava, pa smo v poslanski skupini Zares 
prepričani, da morate po omenjeni reviziji Računskega sodišča RS direktorja 
stanovanjskega sklada Primoža Pirca takoj razrešiti, saj je kot direktor odgovoren 
za transparentno in gospodarno poslovanje sklada. 
 

 
dr. Pavel Gantar 


