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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 37. seje odbora sekcije pooblaščenih 

ocenjevalcev vrednosti 

 

37. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v torek, 4. 2. 2014 ob 

16.30 uri, so bili med drugim sprejeti tile sklepi: 

 

2 / 37 SKLEP 

18. marca 2014 organiziramo popoldansko delavnico »Poročanje o oceni vrednosti (pisanja 

poročil o oceni vrednosti) strojev in opreme«, predavatelj Slavko Stošicki.  

 

3 / 37 SKLEP 

Aprila organiziramo dva enodnevna seminarja, ki ju bo izvedel Steve Shaw, in sicer 

Ocenjevanje poštene vrednosti za potrebe računovodskega poročanja (MSRP 13) in 

Ocenjevanje vrednosti s pomočjo tržnih multiplikatorjev (mnogokratnikov). V zvezi s 

seminarjem o ocenjevanju za potrebe računovodskega poročanja bomo pozvali udeležence 

naj v naprej posredujejo konkretna vprašanja iz prakse. 

4 / 37 SKLEP 

V maju predvidoma organiziramo enodnevni seminar o Dodani vrednosti množičnega 

vrednotenja, skupaj predstavniki Urada za množično vrednotenje pri GURS . 

5 / 37 SKLEP 

Odbor se je seznanil s predlogom nabora tem in predavateljev  za 17. konferenco 
ocenjevalcev vrednosti.  
 
7 / 37 SKLEP 

Po sprejemu SPS 7 organiziramo strokovno srečanje na temo uporabe SPS 7 v praksi in o 
povzetkih kršitev ugotovljenih v okviru nadzorov. 
 

8 / 37 SKLEP 

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti sprejme program dela za leto 2014 po 

projektih in ga posreduje strokovnemu svetu. 
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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

 

9 / 37 SKLEP 

Metodologija ocenjevanja likvidacijske vrednosti sredstev, ki je v pripravi se osredotoči na  
ocenjevanje vrednosti v stečajnih postopkih in za potrebe SRS 37 – Računovodske rešitve v 
podjetjih v stečaju in likvidaciji.  

 
10 / 37 SKLEP 

Strokovna rešitev v zvezi s pribitki in odbitki se objavi v reviji SIR*IUS 2/2014. 
 

11 / 37 SKLEP 

V skladu z zaključki sestanka z Nino Plavšak se pripravi sprememba predloga strokovnega 
mnenja v zvezi s 142. členom ZFPPIPP. 
 

19 / 37 SKLEP 

Osnutka dokumentov IVSC Proposed Amendments to IVS 230 and IVS 300 in Development 

Property se objavita na portalu POV. Vsem pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti pošljemo 

poziv naj pripombe na osnutka posredujejo Inštitutu najkasneje do 20. aprila 2014. 


