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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 34. seje odbora sekcije pooblaščenih 

ocenjevalcev vrednosti 

 

34. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v četrtek, 28. 11. 2013 
ob 16.30 uri, so bili med drugim sprejeti tile sklepi: 

 

2 / 34 SKLEP 

V rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS 1/2014 se objavi povzetek okrogle mize o 
sodelovanju med pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti in pooblaščenimi revizorji ter 
strokovna razlaga o Predpostavkah in posebnih predpostavkah ter poročilo s konference 
IVCS.  

V rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS 2/2014 se objavi strokovna rešitev na temo 
ocenjevanja za računovodsko poročanje in strokovna rešitev o likvidacijski vrednosti, ki jo 
pripravi delovna skupina imenovana na tej seji.  
 

3 / 34 SKLEP 

V letu 2014 skušamo organizirati čim več seminarjev s tujimi predavatelji. Do prihodnje seje 
pripravimo konkretne predloge tem. 
 
V prihodnjem letu se organizira strokovno srečanje o Dodani vrednosti množičnega 
vrednotenja na katerega se povabijo predstavniki GURS. 

 

4 / 34 SKLEP 

Kot možne teme za redno letno konferenco ocenjevalcev vrednosti odbor predlaga: 

- Načrtovanje rasti podjetja 

- Uporaba FED modela 

- Statistična analiza 

- Uporaba analize najgospodarnejše rabe pri vrednotenju nepremičnin 

- Diskont za naložbe v majhna podjetja 

K predlogu tem se pozovejo vsi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti. Na konferenco povabimo 
predstavnika IVSC. 
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5 / 34 SKLEP 

Prevodi IVS in TIPs v slovenski jezik se posredujejo IVSC. 

 

6 / 34 SKLEP 

Sprejmejo se osnutki SPS 1, SPS 2, SPS 3, SPS 4, SPS 5 in SPS 6 ter Pojasnila 1 v 
predlaganem besedilu, s spremembo v SPS 4 kjer se izraz valuator nadomesti z izrazom 
valuer ter se posredujejo strokovnemu svetu Slovenskega inštituta za revizijo v sprejem. 
Ključni elementi SPS 7 (Obravnavanje napak pri poročanju o oceni vrednosti) so smiselno 
vključeni v SPS 1, 2 in 3, zato se SPS 7 umakne iz predloga prenove SPS.   
 

7 / 34 SKLEP 

SPS Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti se oštevilči SPS 7 in da v javno obravnavo do 
30. 12. 2013. K sodelovanju v javni razpravi se povabijo vsi pooblaščeni ocenjevalci 
vrednosti, revizijske družbe, banke in ostala zainteresirana javnost. 
 

8 / 34 SKLEP 

Na osnovi pobude, ki je bila dana v okviru seminarja ZFPPIPP v praksi, se organizira 
sestanek s predstavniki zbornice stečajnih upraviteljev. Odbor bo na osnovi sestanka s 
predstavniki zbornice imenoval delovno skupino, ki bo skrbela za koordinacijo dela na tem 
področju. Namen sestanka bo oblikovanje izhodišč za sodelovanje med stečajnimi upravitelji 
in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti na področju ocenjevanja v okviru insolvenčnih 
postopkov.   

 

9 / 34 SKLEP 

Imenuje se delovna skupina za pripravo metodologije za ocenjevanje »likvidacijske 
vrednosti« nepremičnin v okviru insolvenčnih postopkov. Člani delovne skupine so: Petra 
Nagode Zupančič (vodja skupine), Karin Lušnic, Slavko Stošicki, Janez Kratnar, Sonja 
Gračanič in Igor Pšunder. Delovna skupina do naslednje seje odbora pripravi osnutek 
metodologije, ki se v končni verziji objavi v reviji SIR*IUS. 

 

10 / 34 SKLEP 

Odbor je obravnaval pobude pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin povezane z 
razvojem stroke ocenjevanja vrednosti v Sloveniji in sprejel sklep, da si bo še naprej 
prizadevali za strokovno ravnanje ocenjevalcev vrednosti 
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11 / 34 SKLEP 

Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki je postavil vprašanje v zvezi z 
odgovornostjo v primeru, da naročnik ne da nobenih pripomb na kvaliteto cenitev, a kljub 
vsemu kasneje naroči drugemu cenilcu isto nalogo, posledično pa ocenjevalcu zagrozi s 
tožbo, kjer bo naročnik ocenjevalcu zaračunal strošek z drugim cenilcem, se obvesti, da je v 
SPS 1, 2 in 3 vključena določba v skladu s katero nestrinjanje naročnika, za katerega 
ocenjevalec vrednosti oceni, da strokovno ni utemeljeno, ne predstavlja napake ocenjevalca  
ter da je v zvezi s pregledom poročil ocenjevalcev vrednosti dan v javno obravnavo nov SPS 
7, ki ureja to področje.  

 

12 / 34 SKLEP 

Glede na to, da je državni zbor sprejel novelo ZFPPIPP-F odbor imenuje delovno skupino, ki 
jo vodi Đorđe Mihajlović, sodelujejo pa Milena Kosi, Karin Lušnic in Samo Javornik, ki 
pripravi spremembo SPS 5. 

 

13 / 34 SKLEP 

Imenuje se delovna skupina v sestavi Karin Lušnic, Andrej Hartman, Ivan Kebrič, Dean 
Mikolič in Milena Kosi. Delovna skupina pripravi usklajeno stališče o vrstnem redu apliciranja 
odbitkov in pribitkov, vključno z dilemo, kaj je z njihovim apliciranjem na presežna oz. 
nepotrebna sredstva, ki bi ga bomo objavili tudi v reviji SIR*IUS. Koordinacijo dela skupine in 
okvirno izhodišče bo pripravila Karin Lušnic.  

 

14 / 34 SKLEP 

Januarja predsednik odbora skliče sestanek z vsemi nosilci predmetov v okviru 
izobraževanja za pooblaščene ocenjevalce vrednosti z namenom posodobitve programa 
izobraževanja v skladu z novimi pravili stroke. 

 


