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ODBOR SEKCIJE POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI 

OBVESTILO O DELU ODBORA  

Povzetek pomembnejših sklepov 42. seje odbora sekcije pooblaščenih 

ocenjevalcev vrednosti 

 

Na 42. seji odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki je bila v sredo, 5. 11. 
2014 ob 16.30 uri, so bili med drugim sprejeti naslednji sklepi: 

 

Umakneta se sklepa 38/10 in 40/9. 

Sklep 40/10 se spremeni tako, da se glasi: 

Glede na to, da za področje ocenjevanja vrednosti podjetij ni pomembnejših dilem, ki bi jih 
bilo potrebno pojasnjevati v pojmovniku in da nejasnosti tudi na področju ocenjevanja 
vrednosti strojev in opreme ni veliko, bo Igor Pšunder namesto pojmovnika pripravil ustrezna 
strokovna pojasnila posameznih pojmov, ki se v praksi nedosledno in nepravilno uporabljajo, 
za rubriko Iz prakse za prakso za SIR*IUS. 
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Dosedanja praksa uvrščanja strokovnih podlag v Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti je 
temeljila na tem, da so bile v Hierarhijo vključene predvsem strokovne podlage, ki so po svoji 
vsebini kompleksne in zajemajo celovito obvladovanje širših vsebinskih sklopov in to v 
skladu z zapisanimi in sprejetimi zavezujočimi strokovnimi smernicami (strokovne knjige, 
standardi/). Stališče odbora je namreč, da v Hierarhijo ni smotrno uvrščati posameznih 
člankov in prispevkov, saj bi s takšnim pristopom težko celovito in ažurno pokrivali celoten 
zelo širok spekter vsebin, ki so vezane na ocenjevanje vrednosti. Na članke in prispevke, ki 
so strokovno zanimivi in izvirni, pooblaščene ocenjevalce odbor opozarja v obvestilih o 
novostih, ki jih redno pošilja po elektronski pošti. Še posebej to velja za prispevke objavljene 
v reviji SIRIUS. Na uredniškem odboru revije je bilo dogovorjeno, da so vsi članki objavljeni v 
SIRIUS-u recenzirani in imajo kot takšni tudi strokovno verifikacijo Inštituta. Mnenja smo, da 
podobno velja tudi za članek, ki ga je Revizijski svet predlagal za uvrstitev v Hierarhijo.  

Sklep se posreduje revizijskemu svetu. 
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Odbor sekcije POV podpira podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju s Komoro 
procenitelja Republike Makedonije in Nacionalnim udruženjem procenjitelja Srbije (NUPS) iz 
Beograda, ob pogoju, da v sporazumu ni zavezujočih vsebin za SIR in da podpis 
memorandum zagotavlja, da se bodo organizacije o vsakem konkretnem projektu predhodno 
uskladile. Predlog čistopisa memoranduma pripravijo strokovne službe SIR.  
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Članom sekcije POV se pošlje poziv za predložitev predlogov za delo sekcije v l. 2015 ter 
poziv za predlog predavateljev in tem na letni konferenci POV v l. 2015.  
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Odbor je mnenja, da obstajata dve funkciji, ki naj bi jih Hierarhija zagotavljala. Prva funkcija 
Hierarhije je, da se zagotovi spoštovanje zakonodaje in zavezujočih predpisov, druga 
funkcija pa je, da pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti zagotavlja strokovno pomoč pri 
reševanju strokovnih vprašanj. Zato je Hierarhija urejena v več ravneh. Na prvi ravni 
Hierarhije so zavezujoče vsebine. Na ostalih ravneh pa ne zavezujoče vsebine, ki na 
specifičnih področjih vsebinsko dopolnjujejo pravila iz prve ravni. Velja splošno sprejeto 
načelo, da se morajo POV v primeru, da prihaja do nasprotja med zahtevami s prve ravni in 
vsebinami na drugih ravneh, vedno držati zavezujočih pravil s prve ravni Hierarhije. Pri 
dosedanjem uvrščanju strokovnih podlag na druge ravni Hierarhije nikoli ni bila uveljavljana 
praksa, da bi npr. v knjigi, ki je priporočena, odbor posamično preverjal vso množico 
pristopov, modelov in teorij, ki jih knjiga zajema in se opredeljeval ali vsak posamezni odsek 
knjige je oziroma ni v skladu z zahtevami prve ravni npr. MSOV. Menimo, da takšen pristop 
ni  izvedljiv in je tudi po vsebini zgrešen in v nasprotju s poslanstvom Hierarhije. Predlagana 
sprememba Hierarhije je posledica ugotovitve Odbora, da na določenih področjih, predvsem 
pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin, strokovne podlage ne nudijo zadostne opore za 
reševanje vseh strokovnih dilem, da pa obstajajo strokovni standardi (TEGOVA, RICS), ki so 
specializirani za to področje in se vsebinsko vklapljajo v zahteve podlag s prve ravni, hkrati 
pa so izdelani za evropske razmere. Tako predlagamo, da na osnovi nadaljevanja dosedanje 
prakse Agencija sprejme predlog Odbora POV in Strokovnega sveta za spremembo 
Hierarhije in uvrstitev predlaganih strokovnih podlag TEGOVA IN RICS v hierarhijo na drugi 
ravni. Predlagamo tudi, da se predlagani US PAP standardi v izogib morebitnim dilemam, ki 
bi lahko nastale, ker ti standardi veljajo za področje ZDA, ki ima nekoliko drugačno 
jurisdikcijo na tem področju, uvrstijo na tretjo raven Hierarhije.    
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Karin Lušnic in Igor Pšunder pripravita dopis za Banko Slovenije v katerem jih opozorita na 
obvezno uporabo MSOV. 

 


