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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 41. seje odbora sekcije pooblaščenih 

ocenjevalcev vrednosti 

 

41. seje odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v torek, 2. 9. 2014 ob 
16.30 uri, so bili med drugim sprejeti tile sklepi: 

 
4 / 41 SKLEP 

Odbor potrjuje kandidaturo Karin Lušnic, kot predstavnico SIR v Advisory Forum Working 
Group pri IVSC. 
 

5 / 41 SKLEP 

Na osnovi ponudbe za izvedbo Appraisal Review Seminar skušamo organizirati tematski 
seminar o pregledovanju poročil namenjen tudi bankam in sodiščem. Izvede se anketa med 
člani sekcije POV. Prav tako se ponudba posreduje bankam in sodiščem in se zbere 
»zavezujoče« prijave. Število potencialnih interesentov mora zadoščati pokrivanju stroškov 
izvedbe seminarja. Za izvedbo poizvedbe poskrbi Inštitut.  

 
6 / 41 SKLEP 

18. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti se organizira 4. in 5. junija 2015 v Rogaški 
Slatini.  
 

7 / 41 SKLEP 

Z željo, da bi se poročanje za potrebe bančnega sektorja poenotilo, odbor pristopa k projektu 
poenotenja načina poročanja za banke, v skladu z zakonodajo na tem področju in zahtevami 
MSOV. Za ta namen se oblikuje delovna skupina, predsednik katere je Grega Hojnik, člani 
imenovani s strani odbora pa še Sonja Gračanić, Janez Kratnar, Dušan Zupančič. Inštitut na 
podlagi podatkov s katerimi razpolaga k sodelovanju pozove še pooblaščene ocenjevalce 
vrednosti zaposlene v bankah. Za koordinacijo dela skupine skrbi Grega Hojnik.  
 

  



 

 Page 2 of 3 

ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

10 / 41 SKLEP 

Odbor pristopi k izdelavi pojmovnika s področja ocenjevanja vrednosti, zaradi terminološke 
nedoslednosti, ki je prisotna v stroki ocenjevanja vrednosti. Kot osnova za pripravo 
pojmovnika služijo MSOV ter SIG s področja vrednosti ocenjevanja nepremičnin. Imenuje se 
projektna skupina, kot nosilci za posamezna področja so imenovani:  

Nepremičnine – Igor Pšunder 

Podjetja – Karin Lušnic 

Stroji in oprema – Slavko Stošicki. 

Vodja skupine je Igor Pšunder, ki skrbi za organizacijo in koordinacijo dela skupine.  

 

11 / 41 SKLEP 

Odbor potrjuje predlog prenovljenega programa izobraževanja POVN za leto 2015.  Predlog 
se uskladi s predavatelji in čistopis posreduje Strokovnemu svetu v obravnavo.  

 

12 / 41 SKLEP 

Pripravijo se natančna navodila za izdelavo gradiva na podlagi katerega bo pripravljen 
priročnik za POVN. 

 

13 / 41 SKLEP 

Odbor potrjuje osnutek SPS 5. Čistopis osnutka se posreduje v obravnavo Strokovnemu 
svetu Inštituta.   

 

17 / 41 SKLEP 

15. oktobra organiziramo seminar Osnove ocenjevanja vrednosti in branje poročil POV s 
poudarkom na ocenah vrednosti za potrebe odkupov nepremičnin za gradnjo in obnovo 
javne gospodarske infrastrukture.  

 

19 / 41 SKLEP 

Zaradi zasedenosti jesenskih terminov s predavanji in seminarji, se strokovno srečanje 
organizira v prvem kvartalu l.2015.   
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20 / 41 SKLEP 

Organiziramo okroglo mizo v obliki strokovnega srečanja. Predlagana tema je Poročanje za 
banke. Na strokovnem srečanju delovna skupina predstavi rezultate svojega dela. Na 
Strokovno srečanje se povabi predstavnike bank. 

 

22 / 41 SKLEP 

Ocenjevanje vrednosti naj se v zakonu opredeli kot vsaka aktivnost, ki jo izvajajo 
pooblaščeni ocenjevalci vrednosti v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti in ne zgolj takrat 
kadar ocenjujejo za računovodsko poročanje.  
 
Za nadzor nad delom pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti naj bo v celoti pristojen Slovenski 
inštitut za revizijo in sicer se nadzor lahko izvaja vedno kadar pooblaščeni ocenjevalci 
vrednosti izvajajo aktivnosti v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti in ne zgolj kadar jih 
izvajajo pri subjektih, zavezanih obvezni reviziji. 
Sklep odbor posreduje Strokovnemu svetu Inštituta. 
 
Odbor začne s pripravo sprememb ureditve področja ocenjevanja v zakonu o revidiranju. 
 


