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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 40. seje odbora sekcije pooblaščenih 

ocenjevalcev vrednosti 

 

40. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v sredo, 21. 5. 2014 
ob 17.30 uri, so bili med drugim sprejeti tile sklepi: 

 

3 / 40 SKLEP 

Karin Lušnic pripravi poročilo o konferenci TEGoVA za SIR*IUS 4/2014. 

 

4 / 40 SKLEP 

Odbor predlaga strokovnemu svetu Inštituta spremembo Hierarhije pravil ocenjevanja 
vrednosti, in sicer se Splošno sprejeta načela ocenjevanja vrednosti v tuji praksi, ki so sedaj 
pod točko b. na tretji ravni, preimenuje v Splošno sprejeta pravila stroke ocenjevanja 
vrednosti v domači in tuji praksi, ki se uvrstijo pod točko e. na drugo raven Hierarhije. Točka 
b. na tretji ravni se ukine. 

 

5 / 40 SKLEP 

Slovenski standard SIST ISO 9836: Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje 
indikatorjev površine in prostornine razvrščen pod točko a. s tretje ravni ter Standardi 
ocenjevanja vrednosti podjetij, ki jih predpisuje Ameriško združenje ocenjevalcev vrednosti 
ASA (ASA Business Valuation Standards) in Enotni standardi poklicne prakse ocenjevalcev 
vrednosti (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) razvrščeni pod dosedanjo 
točko b. na tretji ravni se prerazvrstijo pod novo točko e. Splošno sprejeta pravila stroke 
ocenjevanja vrednosti v domači in tuji praksi, na drugo raven Hierarhije. Prav tako se pod to 
točko uvrstijo Standardi TEGoVA.  

 

6 / 40 SKLEP 

Odbor sprejme vse predlagane spremembe opomnikov, 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 
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poročila ne zavrne kot neustreznega, ampak se išče dodatne informacije, primarno pri 
ocenjevalcu, ki je cenitev opravil. 

Opomnike se posreduje v dokončno potrditev Revizijskemu svetu pri Inštitutu. 

 

 


