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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 49. seje odbora sekcije pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti 

 

Na 49. seji odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v torek, 26. 1. in v 

sredo, 2. 3. 2016, sto bili med drugim sprejeti tile sklepi: 

 

2 / 49 SKLEP 

Sprejme se program 19. letne konference ocenjevalcev vrednosti, ki bo 9. in 10. junija 
2016 v Rogaški Slatini.  

 

4 / 49 SKLEP 

Za seminarja, ki ju bo izvedel aprila Steve Shaw se predavatelju pošlje problematika 
specifična za Slovenijo.  

 

5 / 49 SKLEP 

Jeseni organiziramo seminar o ocenjevanju vrednosti hotelov.  

 

7 / 49 SKLEP 

Sprejme se Program dela za leto 2016 po projektih in se posreduje strokovnemu svetu 
Inštituta. 
 
8 / 49 SKLEP 

Odbor se je seznanil z anonimnim pismom, ki je bilo poslano komisiji za pripravo 
novega ZRev. Odbor odločno zavrača takšen neetičen način komuniciranja med 
pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti in zunanjimi interesnimi skupinami, saj tovrstno 
ravnanje stroko ocenjevanja vrednosti diskreditira in ji v javnosti zmanjšuje 
kredibilnost. Tovrstno anonimno komuniciranje ocenjujemo kot zavržno dejanje. 
Odbor ocenjevalcev vrednosti je bil in bo vedno odprt za etičen in strokoven dialog v 
okviru stroke ocenjevanja vrednosti, vključujoč kritičen odnos do določenih 
vsebinskih vprašanj in ravnanj. Menimo, da je potrebno različne poglede na stroko in 
njeno delo razčiščevati in usklajevati znotraj delovanja sekcije, navzven pa kot stroka 
delovati enotno, na osnovi enotnih usklajenih stališč stroke ocenjevanja vrednosti.      
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9 / 49 SKLEP 

Odbor potrjuje strokovne odgovore na vprašanja. Čistopis odgovorov se objavi na 
Portalu POV in v reviji  SIRIUS v rubriki iz prakse za prakso.    

Pobudo, ki jo je na vse POV posredoval Institut internih revizora Crne Gore član je IIA 
Global ocenjujemo kot neprimerno. Pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti  svetujemo, 
da se vse pobude za strokovno sodelovanje z zunanjimi institucijami, usklajeno in 
koordinirano obravnavajo na odboru POV, ki bo tudi poskrbel za izvajanje nadaljnjih 
aktivnosti, če bo ocenil, da je to primerno ter v skladu s cilji sekcije POV.  

 

10 / 49 SKLEP 

Za portal POV se pripravi pregled novosti IVSC. 

 

11 / 49 SKLEP 

Odbor na osnovi pregleda dokumentacije ter na osnovi presoje objektivnih dejstev 
ocenjuje, da v primeru, ki ga izpostavlja Milan Torkar, ni prišlo do konflikta interesov, 
ki bi lahko kakorkoli pomembneje vplival na delo in ravnanje pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti, ki mu je bilo očitano neetično ravnanje in konflikt interesov.  

 


