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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 33. seje odbora sekcije pooblaščenih 

ocenjevalcev vrednosti 

 

Na 33. seji odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v četrtek, 24. 10. 

2013 ob 16.30 uri, so bili med drugim sprejeti tile sklepi: 

 

3 / 33 SKLEP 

V rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS 1/2014 se objavi članek na temo ocenjevanja 

za računovodsko poročanje ter poročilo s konference IVCS.  

V rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS 2/2014 se objavi članek na temo Problemi, ki se 
pojavljajo v zvezi z investicijsko gradnjo objektov z vidika ocenjevanja vrednosti in članek o 
predpostavkah in posebnih predpostavkah.  
 

Vsi člani odbora pripravijo do prihodnje seje predloga dveh tem, ki bodo obravnavane v 

rubriki Iz prakse za prakso v letu 2014. 

 

4 / 33 SKLEP 

Januarja 2014 organiziramo seminarja Pregled pravil ocenjevanja vrednosti in pisanje poročil 
o oceni vrednosti s poudarkom na ocenjevanju podjetij in  Pregled pravil ocenjevanja 
vrednosti in pisanje poročil o oceni vrednosti s poudarkom na ocenjevanju nepremičnin ter 
strojev in opreme.  
 
Dogovorimo se seminar z Grabowskim na temo zahtevane stopnje donosa. 
 
Do prihodnje seje člani odbora pripravijo predloge, vsak s svojega področja, dveh tem za 
seminarje v letu 2014. 
 

5 / 33 SKLEP 

Pripravi se čistopis, z na seji danimi pripombami, predlogov SPS 1, SPS 2, SPS 3, SPS 4, 
SPS 5, SPS 6 in SPS 7 ter Pojasnila 1. Vsi standardi in pojasnilo se objavijo na spletni strani 
Inštituta. Vsem ocenjevalcem vrednosti se pošlje poziv za sodelovanje v javni razpravi. Prav 
tako se o javni razpravi obvesti Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem in Ministrstvo za 
pravosodje. Javna razprava traja do 25. 11. 2013. Po koncu javne razprave delovne skupine 
pregledajo prispele pripombe in čistopis standardov strokovnemu svetu Inštituta. 
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6 / 33 SKLEP 

Pooblaščeno ocenjevalko vrednosti nepremičnin, ki dala pobudo za objavo datuma prve 

pridobitve dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v okviru 

objavljenega seznama pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, se obvesti, da se pripravlja nov 

register, ki bo vseboval veliko večji nabor podatkov, med drugim tudi podatek o datumu prve 

pridobitve dovoljenja. Novi register naj bi začel delovati najkasneje začetek prihodnjega leta. 

 

7 / 33 SKLEP 

Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki je opozoril na ukinitev baze 

realiziranih transakcij cen nepremičnin na portalu prostor.gov.si, obvestimo, da smo z 

ukinitvijo baze seznanjeni, da pa žal nanjo ne moremo vplivati. 

 

8 / 33 SKLEP 

Odbor se strinja s potrebnostjo objave strokovne rešitve v reviji SIR*IUS na temo 

Revizorjevega pregleda poročila o oceni vrednosti nepremičnin.  

 

 

 


