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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 38. seje odbora sekcije pooblaščenih 

ocenjevalcev vrednosti 

 

38. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v sredo, 19. 3. 2014 
ob 16.30 uri, so bili med drugim sprejeti tile sklepi: 
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Odbor potrjuje program 17. letne konference ocenjevalcev vrednosti. 
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V prihodnjih številkah SIR*IUS se v rubriki Iz prakse za prakso obravnavajo tele teme: 
 

• Ocenjevanje industrijskih objektov 
• Poštena vrednost pri visoko individualiziranih objektih (za računovodsko poročanje) 
• Premoženje s posebnim trgovalnim namenom (Trade related properties) 
• Uporaba nabavno vrednostnega načina in GOI stroškov 
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Ker število in obseg prispevkov za rubriko Iz prakse za prakso za revijo SIR*IUS presega 
prostor namenjen objavi v eni številki, se objava prispevkov porazdeli v naslednje številke. 
Začasno se strokovna mnenja objavi na spletnem portalu POV. Prispevki se po objavi v 
SIR*IUS umaknejo s portala.  
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Potrdi se opomnike, ki so bili pripravljeni kot pomoč pri delu pooblaščenih revizorjev, kadar v 
procesu revidiranja nastopajo ocene vrednosti pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Pregled 
poročila o oceni vrednosti ne predstavlja postopka nadzora nad delom pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti. Opomnik je zgolj pripomoček (vodnik), ki pooblaščenega revizorja 
opozarja na vsebine, na katere mora biti z revizijskega vidika pozoren pri pregledu poročil o 
oceni vrednosti. Pooblaščeni revizor na podlagi pregleda ne presoja, ali je poročilo o oceni 
vrednosti skladno s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti, ker to ni v njegovi pristojnosti. Če 
vsebina poročila ni dovolj jasna, se poročila ne zavrne kot neustreznega, ampak se išče 
dodatne informacije, če je le mogoče pri ocenjevalcu, ki je cenitev opravil. 

Opomnike se posreduje Revizijskemu svetu pri Inštitutu. 
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Odgovor Revizijskega sveta glede posodabljanja poročil o oceni vrednosti se objavi na 
portalu POV med odgovori na vprašanja. 
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V mesecu aprilu 2014 se aktivira Forum na Portalu POV. Forum bo zaprtega tipa in bo 
dostopen vse pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti. Namenjen je dvema vrstama 
komunikacije: 

1. Vprašanja in pobude POV; 
2. Debata o strokovnih vprašanjih, ki jo injicira Odbor POV. 

Način dela: Uporabniki foruma se bodo prijavili z uporabniškim imenom in geslom za zaprti 
del in se s tem identificirali kot razpravljavec. Anonimnih prijav ni.  

Nove teme bo odpiral upravljavec spletnih strani na zahtevo moderatorja. POV se z 
obvestilom po elektronski pošti vsakokrat, ko Odbor odpre strokovno temo, pozove k 
sodelovanju v debati.   

V delovanje Foruma se, z odgovori na vprašanja ali s komentarji povezani z odprtimi 
strokovnimi vsebinami, vključujejo vsi člani odbora. Moderator skrbi, da se za vsako odprto 
temo določi skrbnik debate. Kadar je debata injicirana s strani Odbora, se na seji odbora 
določi koordinator debate. Zaključke koordiniranih strokovnih debat se objavi v rubriki Iz 
prakse za prakso, za kar poskrbi koordinator debate.  
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Prevod SIG 4 se objavi na Portalu POV. O objavi se obvesti vse pooblaščene ocenjevalce 
vrednosti. 

 


