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POROČILO O OCENI TRŽNE VREDNOSTI 
 

poslovnih prostorov v lasti podjetja TDS Skupina d.o.o.  
 

v prvem nadstropju na Letališki cesti 29 v BTC v Ljubljani 
 
 

 
 
Datum veljavnosti:  18.11.2013 
 
Datum izdelave:  22.11.2013 
 
Naročnik:    
TDS Skupina, d.o.o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana 
 
Ocenjevalec:    
mag. Tomaž Simrajh, univ. dipl. ing. grad., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin 
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Naročnik: TDS Skupina, d.o.o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana 
 
Ocena tržne vrednosti celotnega svežnja pravic na nepremičnini, ki v naravi predstavlja 
poslovne prostore v lasti naročnika v prvem nadstropju poslovne stavbe na Letališki cesti 29 v 
Ljubljani – območje BTC. 
 
Predmet ocenjevanja stoji na zemljišču s parc. št. 127/378, ID znak 1730-127/378-0, poslovna 
stavba v izmeri 248 m2, delež ½, k.o. Moste,parc. št. 127/379, ID znak 1730-127/379-0, 
dvorišče v izmeri 119 m2, delež ½, k.o. Moste in parc. št. 127/325, ID znak 1730-127/325-0, 
dvorišče v izmeri 3.036 m2, delež 199/10000, k.o. Moste in vpisano v elektronsko zemljiško 
knjigo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 
 
Zemljiškoknjižni izpiski eZK se nahajajo v prilogi, skupaj s podatki iz baze MOP - GURS. 
 
Poslovni prostori so popolnoma obnovljeni leta 2008 in obsegajo pisarniške prostore v skupni 
izmeri 241,80 m2 v nadstropju, na zemljišču s parc. št. 127/325 je urejenih 8 parkirnih mest. 
 
Dostop je urejene po parc. št. 127/217, ID znak 1730-127/217-0 k.o. Moste in sicer: 
 
ID pravice / zaznambe 12590747, čas začetka učinkovanja 10.10.2008 09:00:00, vrsta 
pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme, 
glavna nepremičnina: parcela št. 127/217 k.o. 1730 - MOSTE (ID 5324502), podatki o 
vsebini pravice / zaznambe - dodatni opis: Na podlagi pogodbe o finančnem leasingu 
nepremičnine, št. 2082/05 z dne 29.8.2005, aneks št. 1 k pogodbi o finančnem leasingu 
nepremičnine z dne 16.1.2006, aneks št. 2 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 
18.1.2007, aneks št. 3 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 29.3.2007, 
pogodbe o prodaji nepremičnin z dne 30.3.2007 ter notarskega zapisa kreditne pogodbe reg. 
št. LD/07059/00021/od in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV 1058/2007 z 
dne 23.4.2007, notarskega zapisa kreditne pogodbe št. pog. 59902924 in sporazuma o 
zavarovanju denarne terjatve, opr. št. SV 1210/2007 z dne 11.5.2007, pogodbe o finančnem 
leasingu št. 2082/05 z dne 29.5.2008, aneksa št. 5 k tej pogodbi z dne 20.4.2007, delnega 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra z dne 22.6.2007 in pogodbe o prodaji nepremičnine 
z dne 15.6.2007 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi po 
navedeni parceli, v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 127/325 k.o. Moste. 
 
imetnik: vsakokratni lastnik nepremičnine: parcela št. 127/325 k.o. 1730 - MOSTE (ID 
818818) zveza - ID osnovnega položaja: 3588706 
 
Oprema ni predmet ocenjevanja. ENAKO VELJA ZA INVENTAR! 
 
Obrazložitev plomb ni predmet tega cenitvenega poročila. 
 
Opis parcel in velikost površin se nahaja v tabelah 1 – 3 in 11 -13. 
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Na osnovi vašega naročila sem izdelal oceno tržne vrednosti pravic na nepremičnini 
predmetne nepremičnine. Namen ocene je določitev tržne vrednost pravic na nepremičnini za 
potrebe prodaje na trgu. Vrednost je bila izdelana na podlagi omejitev na dan 18.11.2013. 
 
Podlaga vrednosti je tržna vrednost, ki je po MSOV 2011 opredeljena kot »Ocenjeni znesek, 
za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala sredstvo  na datum ocenjevanja 
vrednosti v poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri 
katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile«. Ocena vrednosti je izdelana 
v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti MSOV 2011. 
 
Tržna vrednost je ocenjena menjalna/kupoprodajna cena sredstva brez upoštevanja 
prodajalčevih stroškov prodaje ali kupčevih stroškov nakupa in brez prilagoditev za kakršne 
koli davke, ki jih mora ena ali druga stranka plačati zaradi sklenitve posla. 
 
Na osnovi dejstev, podatkov, informacij in analiz, ki jih vsebuje to poročilo, znaša moja ocena 
tržne vrednosti pravic na nepremičnini, ki je predmet ocenjevanja, na dan 18.11.2013 
 

400.025 EUR (brez davščin) 
 
Poročilo je bilo izdelano za podan namen in predstavlja poslovno tajnost, zato je zaupne 
narave.  
 
Objava dela ali celotnega poročila, sklicevanje na poročilo, sklicevanje na podatke iz poročila 
ali sklicevanje na avtorja tega poročila brez njegove pisne privolitve ni dovoljeno. 
 
V kolikor imate glede poročila o oceni vrednosti, njegove vsebine ali zaključkov, kakršnokoli 
vprašanje, vas prosim, da me o tem obvestite. Glede vseh nadaljnjih informacij pa usmerjam 
vašo pozornost na poročilo, ki je pred vami. 
 
Opomba: Nekatera mnenja temeljijo na izkušnjah avtorja ter niso nujno identična z 
izkušnjami drugih avtorjev in ocenjevalcev. 
 
S spoštovanjem, 
      mag. Tomaž Simrajh, udig.,  

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
Ljubljana, 22.11.2013 
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Povzetek pomembnih dejstev, sklepov in ocen ter končne ocene 
 
Ocena tržne vrednosti celotnega svežnja pravic na nepremičnini, ki v naravi predstavlja 
poslovne prostore v lasti naročnika v prvem nadstropju poslovne stavbe na Letališki cesti 29 v 
Ljubljani – območje BTC. 
 
Naročnik: TDS Skupina, d.o.o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana 
 
Izvajalec: mag. Tomaž Simrajh, univ. dipl. ing. grad, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin 
 
Predmet ocenjevanja stoji na zemljišču s parc. št. 127/378, ID znak 1730-127/378-0, poslovna 
stavba v izmeri 248 m2, delež ½, k.o. Moste,parc. št. 127/379, ID znak 1730-127/379-0, 
dvorišče v izmeri 119 m2, delež ½, k.o. Moste in parc. št. 127/325, ID znak 1730-127/325-0, 
dvorišče v izmeri 3.036 m2, delež 199/10000, k.o. Moste in vpisano v elektronsko zemljiško 
knjigo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 
 
Zemljiškoknjižni izpiski eZK se nahajajo v prilogi, skupaj s podatki iz baze MOP - GURS. 
 
Poslovni prostori so popolnoma obnovljeni leta 2008 in obsegajo pisarniške prostore v skupni 
izmeri 241,80 m2 v nadstropju, na zemljišču s parc. št. 127/325 je urejenih 8 parkirnih mest. 
 
Dostop je urejene po parc. št. 127/217, ID znak 1730-127/217-0 k.o. Moste in sicer: 
 
ID pravice / zaznambe 12590747, čas začetka učinkovanja 10.10.2008 09:00:00, vrsta 
pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme, 
glavna nepremičnina: parcela št. 127/217 k.o. 1730 - MOSTE (ID 5324502), podatki o 
vsebini pravice / zaznambe - dodatni opis: Na podlagi pogodbe o finančnem leasingu 
nepremičnine, št. 2082/05 z dne 29.8.2005, aneks št. 1 k pogodbi o finančnem leasingu 
nepremičnine z dne 16.1.2006, aneks št. 2 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 
18.1.2007, aneks št. 3 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 29.3.2007, 
pogodbe o prodaji nepremičnin z dne 30.3.2007 ter notarskega zapisa kreditne pogodbe reg. 
št. LD/07059/00021/od in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV 1058/2007 z 
dne 23.4.2007, notarskega zapisa kreditne pogodbe št. pog. 59902924 in sporazuma o 
zavarovanju denarne terjatve, opr. št. SV 1210/2007 z dne 11.5.2007, pogodbe o finančnem 
leasingu št. 2082/05 z dne 29.5.2008, aneksa št. 5 k tej pogodbi z dne 20.4.2007, delnega 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra z dne 22.6.2007 in pogodbe o prodaji nepremičnine 
z dne 15.6.2007 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi po 
navedeni parceli, v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 127/325 k.o. Moste. 
 
imetnik: vsakokratni lastnik nepremičnine: parcela št. 127/325 k.o. 1730 - MOSTE (ID 
818818) zveza - ID osnovnega položaja: 3588706 
 
Oprema ni predmet ocenjevanja. ENAKO VELJA ZA INVENTAR! 
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Obrazložitev plomb ni predmet tega cenitvenega poročila. 
 
Opis parcel in velikost površin se nahaja v tabelah 1 – 3 in 11 -13. 
 
 
Na osnovi vašega naročila sem izdelal oceno tržne vrednosti pravic na nepremičnini 
predmetne nepremičnine. Namen ocene je določitev tržne vrednost pravic na nepremičnini za 
potrebe prodaje na trgu. Vrednost je bila izdelana na podlagi omejitev na dan 18.11.2013. 
 
Podlaga vrednosti je tržna vrednost, ki je po MSOV 2011 opredeljena kot »Ocenjeni znesek, 
za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala sredstvo  na datum ocenjevanja 
vrednosti v poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri 
katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile«. Ocena vrednosti je izdelana 
v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti MSOV 2011. 
 
Tržna vrednost je ocenjena menjalna/kupoprodajna cena sredstva brez upoštevanja 
prodajalčevih stroškov prodaje ali kupčevih stroškov nakupa in brez prilagoditev za kakršne 
koli davke, ki jih mora ena ali druga stranka plačati zaradi sklenitve posla. 
 

Ocenjena tržna vrednost pravic na nepremičnini: 
 

400.025 EUR (brez davščin) 
 
Uporabljena sta dva načina ocenjevanja sicer na donosu zasnovan način in nabavnovrednostni 
način  
 
Način tržnih primerjav zaradi karakteristik predmeta ocenjevanja ni uporabljen.  
 
Najgospodarnejša raba ni izvedena, ker je to sedanja raba. 
 
Pri izdelavi ocene vrednosti so upoštevani predpisi oziroma standardi: 

1) Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti, ki jo je strokovni svet SIR-a na seji dne 
21.12. 2010 sprejel na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. točko 
drugega odstavka 9. Člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na 
podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-32/2010 z dne 
28. 9. 2010, 

2) Zakon o revidiranju (ZRev-2), 
3) Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV, 2011), 
4) Slovenski poslovno-finančni standardi št. 2 – ocenjevanje vrednosti nepremičnin 

(SPS-2, Uradni list RS št. 56/2001), 
5) drugi zakoni, ki urejajo ocenjevanje vrednosti posameznih oblik premoženja, in 
6) predpisi, izdani na njihovi podlagi; 
7) slovenski poslovno finančni standardi za ocenjevanje vrednosti; 
8) kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti. 
9) pojasnila Strokovnega sveta Inštituta; 
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10) navodila Strokovnega sveta Inštituta; 
11) metodološka gradiva Inštituta in priročniki Inštituta. 
12) strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini); 
13) splošno sprejeta načela ocenjevanja vrednosti v tuji praksi. 

 
Poročilo je bilo izdelano za podan namen in predstavlja poslovno tajnost, zato je zaupne 
narave. Objava dela ali celotnega poročila, sklicevanje na poročilo, sklicevanje na podatke iz 
poročila ali sklicevanje na avtorja tega poročila brez njegove pisne privolitve ni dovoljeno. 
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1.0  UVODNI DEL 
 
1.1 Izjava ocenjevalca v skladu z zahtevami standardov 
 
Podpisani Tomaž Simrajh, mag. oec, univ. dipl. ing. grad. po svojem najboljšem prepričanju 
in poznavanju izjavljam, da: 
 

a) Je poročilo izdelano po naročilu stranke TDS Skupina, d.o.o., Letališka cesta 29, 1000 
Ljubljana, 

b) So v poročilu prikazani podatki in informacije prikazani in preverjeni v skladu z 
možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo 
točnost; 

c) So moje analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi 
okoliščinami in predpostavljajo moje osebne predpostavke in strokovne analize in 
sklepe; 

d) Plačilo za mojo storitev v zvezi z ocenitvijo vrednosti ni vezano na vnaprej določeno 
vrednost ocenjevanja vrednosti ali doseganje dogovorjenega izida ocenjevanja 
vrednosti ali pojava kakršnegakoli poslovnega dogodka, ki bi bil posledica analiz, 
mnenj in sklepov tega poročila; 

e) Sem osebno pregledal stanje nepremičnine in opravil ogled 14.11.2013 v prisotnosti 
predstavnika naročnika, fotodokumentacija je izdelana, priložena; 

f) Pri izdelavi poročila mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči; 
g) So moje analize izdelane, mnenja in sklepi oblikovani ter to poročilo sestavljeno v 

skladu z določili MSOV. S sprejetjem Slovenije v članstvo odbora za mednarodne 
standarde ocenjevanja vrednosti so tudi slovenski ocenjevalci dolžni spoštovati 
Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti in upoštevati Hierarhijo standardov 
ocenjevanja vrednosti.  

 
 
mag. Tomaž Simrajh, univ. dipl. ing. grad.,  
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
 
 
 
 
Ljubljana, 22.11.2013 
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1.2 IZJAVA NAROČNIKA  
 
 
Kot naročnik naloge  
 
 
IZJAVLJAMO, 
 
 

- da so vsi posredovani podatki in informacije, ki smo jih podali izvajalcu v zvezi z 
izvajanjem ocenjevanja vrednosti nepremičnine točni in ne zavajajoči; 

- da je v skladu z MSOV 101 določen obseg dela, ki zajema: 
o ogled nepremičnine - izveden; 
o identifikacijo naročnika; 
o identifikacijo predmeta cenitve; 
o identifikacijo izvajalca; 
o namen ocene vrednosti – prodaja na trgu; 
o podlago vrednosti – tržna vrednost; 
o način vrednotenja – na donosu zasnovan način, nabavnovrednostni način; 
o datum ocene vrednosti; 
o omejitvene pogoje; 
o skladnost izdelave poročila z MSOV 2011; 
o dva pisna izvoda poročila 

 
 
 
Ljubljana, oktober/november 2013 TDS Skupina, d.o.o. 
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1.3   Uvodne obrazložitve in predstavitev projekta cenitve 
 
1.3.1   Naročnik cenitvenega poročila:  
 
Cenitev je naročila družba TDS Skupina, d.o.o, Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana 
 
1.3.2   Izvajalec cenitvenega poročila: mag. Tomaž Simrajh, univ. dipl. inž. grad. 
 
Kvalifikacije ocenjevalca 
 

- magister ekonomije, diploma Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 
23.05.2000; 

 
- univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, diploma Gradbene fakultete Univerze v 

Ljubljani , št. 2482 z dne 20.06.1996; 
 

- strokovni izpit s področja gradbene stroke, RS Ministrstvo gospodarske dejavnosti 
Ljubljana, št. 356/98 z dne 08.06.1998; 

 
- Pooblaščeni inženir gradbene stroke vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS z 

identifikacijsko številko G-1794; 
 

- Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, št. odločbe: DON-P-1/12-140 
 
1.3.3.   Predmet cenitvenega poročila:  
 
Predmet cenitvenega poročila je ocena tržne vrednosti celotnega svežnja pravic na 
nepremičnini, ki v naravi predstavlja poslovne prostore v lasti naročnika v prvem nadstropju 
poslovne stavbe na Letališki cesti 29 v Ljubljani – območje BTC.. 
 
Predmet ocenjevanja stoji na zemljišču s parc. št. 127/378, ID znak 1730-127/378-0, poslovna 
stavba v izmeri 248 m2, delež ½, k.o. Moste,parc. št. 127/379, ID znak 1730-127/379-0, 
dvorišče v izmeri 119 m2, delež ½, k.o. Moste in parc. št. 127/325, ID znak 1730-127/325-0, 
dvorišče v izmeri 3.036 m2, delež 199/10000, k.o. Moste in vpisano v elektronsko zemljiško 
knjigo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 
 
Zemljiškoknjižni izpiski eZK se nahajajo v prilogi, skupaj s podatki iz baze MOP - GURS. 
 
Poslovni prostori so popolnoma obnovljeni leta 2008 in obsegajo pisarniške prostore v skupni 
izmeri 241,80 m2 v nadstropju, na zemljišču s parc. št. 127/325 je urejenih 8 parkirnih mest. 
 
Dostop je urejene po parc. št. 127/217, ID znak 1730-127/217-0 k.o. Moste in sicer: 
 
ID pravice / zaznambe 12590747, čas začetka učinkovanja 10.10.2008 09:00:00, vrsta 
pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme, 
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glavna nepremičnina: parcela št. 127/217 k.o. 1730 - MOSTE (ID 5324502), podatki o 
vsebini pravice / zaznambe - dodatni opis: Na podlagi pogodbe o finančnem leasingu 
nepremičnine, št. 2082/05 z dne 29.8.2005, aneks št. 1 k pogodbi o finančnem leasingu 
nepremičnine z dne 16.1.2006, aneks št. 2 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 
18.1.2007, aneks št. 3 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 29.3.2007, 
pogodbe o prodaji nepremičnin z dne 30.3.2007 ter notarskega zapisa kreditne pogodbe reg. 
št. LD/07059/00021/od in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV 1058/2007 z 
dne 23.4.2007, notarskega zapisa kreditne pogodbe št. pog. 59902924 in sporazuma o 
zavarovanju denarne terjatve, opr. št. SV 1210/2007 z dne 11.5.2007, pogodbe o finančnem 
leasingu št. 2082/05 z dne 29.5.2008, aneksa št. 5 k tej pogodbi z dne 20.4.2007, delnega 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra z dne 22.6.2007 in pogodbe o prodaji nepremičnine 
z dne 15.6.2007 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi po 
navedeni parceli, v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 127/325 k.o. Moste. 
 
imetnik: vsakokratni lastnik nepremičnine: parcela št. 127/325 k.o. 1730 - MOSTE (ID 
818818) zveza - ID osnovnega položaja: 3588706 
 
Oprema ni predmet ocenjevanja. ENAKO VELJA ZA INVENTAR! 
 
Obrazložitev plomb ni predmet tega cenitvenega poročila. 
 
Opis parcel in velikost površin se nahaja v tabelah 1 – 3 in 11 -13. 
 
Tabela 1: Parcele predmeta ocenjevanja  
 
Parcela K.O. ID znak Površina Raba Delež 
127/378 Moste 1730-137/378-0 248,00 poslovna stavba 1/2 
127/379 Moste 1730-137/379-0 119,00 dvorišče 1/2 
127/325 Moste 1730-137/325-0 3.036,00 dvorišče 199/10000 

* izračunan lastniški delež zemljišča znaša 243,9164 m2 
 
Tabela 2: Površine predmeta ocenjevanja 
 
Namen rabe Površina (m2) Etaža Namen rabe 
poslovni prostor 241,80 nadstropje uporabna površina 
Skupaj 241,80 

 
Tabela 3: Površine predmeta ocenjevanja po namenu rabe 
 
Vse skupaj     241,80 
Od tega 
Uporabna površina     223,09 
Tehnična površina     2,21 
Komunikacijska površina   16,50 
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1.3.4.   Namen cenitve:  
 
Na osnovi vašega naročila sem izdelal oceno tržne vrednosti pravic na nepremičnini 
predmetne nepremičnine. Namen ocene je določitev tržne vrednost pravic na nepremičnini za 
potrebe prodaje na trgu. Vrednost je bila izdelana na podlagi omejitev na dan 18.11.2013. 
 
1.3.5.   Vrsta vrednosti:  
 
Predmetna cenitev je napravljena v skladu z namenom. Kot vrsta vrednosti je upoštevana 
tržna vrednost.  
 
Podlaga vrednosti je tržna vrednost, ki je po MSOV 2011 opredeljena kot »Ocenjeni znesek, 
za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala sredstvo  na datum ocenjevanja 
vrednosti v poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri 
katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile«. Ocena vrednosti je izdelana 
v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti MSOV 2011. 
 
Opredelitev pojma tržna vrednost se uporablja v skladu z naslednjim pojmovnim okvirom: 
 
(a) »Ocenjeni znesek« se nanaša na ceno, izraženo v denarju, plačljivo za sredstvo v poslu 
med nepovezanima in neodvisnima strankama. Tržna vrednost je najverjetnejša cena, ki jo 
lahko razumno dosežemo na trgu na datum ocenjevanja vrednosti v skladu z opredelitvijo 
pojma tržna vrednost. To je najboljša cena, ki jo prodajalec lahko razumno doseže, in 
najugodnejša cena, ki jo kupec lahko razumno doseže. Ta ocena izrecno izključuje ocenjeno 
ceno, ki je povišana ali znižana zaradi posebnih pogojev ali okoliščin, kot so neobičajno 
financiranje, dogovori o prodaji in povratnem najemu, posebne obravnave ali ugodnosti, ki jih 
podeli nekdo, ki je povezan s prodajo, ali katera koli prvina posebne vrednosti. 
(b) »Naj bi zamenjala sredstvo« se nanaša na dejstvo, da je vrednost sredstva ocenjeni znesek 
in ne vnaprej določeni znesek ali dejanska prodajna cena. To je cena v poslu, ki izpolnjuje vse 
sestavine opredelitve pojma tržna vrednost na datum ocenjevanja vrednosti. 
(c) »Na datum ocenjevanja vrednosti« zahteva, da je vrednost časovno vezana na določen dan. 
Ker se trgi in tržne razmere lahko spreminjajo, je ocenjena vrednost ob drugem času lahko 
napačna ali neprimerna. Znesek vrednosti bo izražal dejansko stanje na trgu in okoliščine na 
določen datum ocenjevanja vrednosti, ne pa na neki pretekli ali prihodnji dan. Opredelitev 
tudi predvideva hkratno zamenjavo in izpolnitev prodajne pogodbe brez vsake spremembe 
cene, do katere bi sicer utegnilo priti. 
(d) »Voljan kupec« se nanaša na tistega, ki je motiviran, vendar ni prisiljen k nakupu. Ta 
kupec ni niti pretirano navdušen niti odločen, da kupi po katerikoli ceni. Kupuje v skladu s 
stvarnostjo sedanjega trga in s pričakovanji sedanjega trga, ne pa namišljenega ali 
hipotetičnega trga, ki ga ne moremo prikazati ali pričakovati, da obstaja. Domnevni kupec ne 
bi plačal višje cene, kot jo zahteva trg. Sedanji lastnik je vključen med predstavnike »trga«. 
(e) »Voljan prodajalec« ni niti pretirano navdušen niti prisiljen prodajalec, pripravljen prodati 
po kateri koli ceni, niti ni pripravljen ponujati po ceni, ki na trenutnem trgu ne velja za 
primerno. Voljan prodajalec je motiviran, da proda sredstvo po tržnih pogojih za najvišjo 
ceno, ki jo lahko doseže na prostem trgu po ustreznem trženju, ne glede na višino te cene. 
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Dejanske okoliščine sedanjega lastnika niso del te ocenitve, ker je voljan prodajalec 
hipotetični lastnik. 
(f) »Posel med nepovezanima in neodvisnima strankama« je posel med strankama, ki nista v 
določenem ali posebnem razmerju, kot je npr. med obvladujočim podjetjem in odvisno družbo 
ali najemodajalcem in najemnikom, zaradi katerega cena ne bi bila taka, kot je značilna za trg, 
ali bi bila zvišana zaradi sestavine posebne vrednosti. Domneva se, da se posel po tržni 
vrednosti opravi med nepovezanima strankama, ki delujeta neodvisno. 
 (g) »Po ustreznem trženju« pomeni, da bi bilo sredstvo izpostavljeno trgu na najprimernejši 
način, ki vpliva na njegovo odprodajo po najboljši ceni, ki jo je razumno mogoče doseči v 
skladu z opredelitvijo pojma tržna vrednost. Šteje se, da je način prodaje najprimernejši, da 
prodajalec lahko doseže najboljšo ceno na trgu, do katerega ima dostop. Čas izpostavljenosti 
ni nujno določeno obdobje in se lahko spreminja v skladu z vrsto sredstva in tržnimi 
razmerami. Edino sodilo je, da mora trajati dovolj dolgo, da sredstvo lahko spozna primerno 
število tržnih udeležencev. Obdobje izpostavljenosti se začne pred datumom ocenjevanja 
vrednosti. 
(h) »Pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, preudarno« predpostavlja, da sta voljni kupec 
in voljni prodajalec primerno seznanjena z naravo in značilnostmi sredstva, z njegovo 
dejansko in morebitno uporabo in z razmerami na trgu na datum ocenjevanja vrednosti. Potem 
domnevno vsaka od strank preudarno uporabi svoje védenje, da najde ceno, ki je 
najugodnejša za njen položaj v poslu. Preudarnost se ocenjuje s sklicevanjem na stanje trga na 
datum ocenjevanja vrednosti, brez upoštevanja koristi kasnejših spoznanj. Za prodajalca na 
primer ni nujno nepreudarno, če na trgu s padajočimi cenami proda sredstva po ceni, ki je 
nižja od predhodnih tržnih ravni. V takih primerih, kakor velja tudi za druge situacije nakupov 
in prodaj na trgih s spreminjajočimi se cenami, bo preudarni kupec ali prodajalec ravnal v 
skladu z najboljšimi informacijami o trgu, ki so takrat na voljo. 
(i) »In brez prisile« določa, da je vsaka izmed strank motivirana, da opravi posel, ni pa niti 
prisiljena niti neprimerno siljena v to, da ga izvede. 
 
Zasnova tržne vrednosti predvideva ceno, doseženo s pogajanji na prostem in konkurenčnem 
trgu, na katerem udeleženci svobodno delujejo. Trg za neko sredstvo je lahko mednarodni trg 
ali lokalni trg. Trg lahko sestavljajo številni kupci in prodajalci ali pa je zanj značilno 
omejeno število udeležencev. Trg, na katerem je sredstvo namenjeno prodaji, je trg, na 
katerem je sredstvo predmet menjave in se običajno tudi zamenja 
 
Tržna vrednost je ocenjena menjalna/kupoprodajna cena sredstva brez upoštevanja 
prodajalčevih stroškov prodaje ali kupčevih stroškov nakupa in brez prilagoditev za kakršne 
koli davke, ki jih mora ena ali druga stranka plačati zaradi sklenitve posla. 
 
V definiciji so vključeni naslednji pogoji: 
 

- Motivacija lastnika in kupca sta podobni, 
- Vse strani so dobro obveščene in vsaka deluje v skladu s svojimi najboljšimi interesi, 
- Dovolj časa je dano na razpolago za delovanje na odprtem tržišču, 
- Financiranje, se izvaja po splošno veljavnih pogojih na določen dan in običajih za 

vrsto posesti na obravnavanem območju,   
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- Cena predstavlja znesek, ki je normalno povračilo za prodano posest in na katerega 
niso vplivali posebni zneski financiranja ali pogoji, usluge, honorarji, stroški ali 
obveznosti, nastali v teku transakcije. 

 
1.3.6.   Datum ocenjevanja: Ocena velja na dan 18.11.2013.  
 
1.3.7.   Datum cenitvenega poročila: Poročilo je bilo izdelano na dan 22.11.2013.   
 
1.3.8.   Predpostavke in omejitve 
 
Splošni omejitveni pogoji: 
 

- V postopku izdelave cenitve sem se opiral na podatke, trditve in informacije s strani 
lastnikov nepremičnine, ki je predmet ocenjevanja, podatkov o primerljivih 
nepremičninah, podatkov nepremičninskih agencij, podatkov lastnikov primerljivih 
objektov, podatkov najemnikov primerljivih objektov, podatkov upravnih organov, 
(podatkov državnih organov), 

- Za vse podatke o nepremičnini, ki smo jih pridobili s strani naročnika, le ta prevzema 
vso odgovornost. Naročnik jamči, da so informacije in podatki, ki so nam bili 
posredovani, popolni in točni, z moje strani so preverjeni v skladu z možnostmi in 
prikazani ter uporabljeni v dobri veri, 

- Nepremičnina je vrednotena na podlagi upoštevanja dejanskega stanja, 
- Nepremičnina je vrednotena, kot da ni obremenjena, 
- Vsi podatki, informacije in mnenja, ki jih vsebuje ta cenitev (poročilo) se nanašajo le 

na predmetno vrednotenje in jih ni dovoljeno uporabiti izven sfere uporabe tega 
poročila za namen, za katerega je izdelano, 

- To poročilo z vsemi podatki, informacijami in mnenji je zaupne narave, zato 
ocenjevalec ne prevzema nobene odgovornosti za zanašanje tretje stranke na to 
poročilo, 

- Lastnik (naročnik) tega poročila ali njegove kopije nima pravice javne objave 
posameznega dela ali celotnega poročila, 

- Lastnik (naročnik) tega poročila ali njegove kopije nima pravice uporabe 
posameznega dela ali celotnega poročila za noben drug namen, razen za namen, za 
katerega je to poročilo izdelano, v kolikor predhodno ne dobita pisne privolitve 
izdelovalca poročila (cenilca), 

- Izdelovalec tega poročila ni dolžan sodelovati v pogajanjih v zvezi z vsebino tega 
poročila oziroma ni dolžan podajati nikakršnih obrazložitev celote ali dela poročila 
brez skupnega dogovora naročnika in izdelovalca poročila, 

- Izdelava poročila o oceni vrednosti (vrednotenje) je podajanje strokovnega mnenja o 
vrednosti določene pravice na nepremičnini, pri čemer pomeni ocenjena vrednost 
pravice na nepremičnini, glede na namen cenitve in vrsto ocenjene vrednosti, 
informacijo naročniku o vrednosti tako ocenjene pravice na nepremičnini, 

- Podlaga za oblikovanje strokovnega mnenja o vrednosti pravice na nepremičnini so 
znanje in izkušnje ter poznavanje zakonitosti nepremičninskega trga ocenjevalca 
vrednosti pravice na nepremičnini. 
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Posebne predpostavke in omejitve: 
 

- Podatki o površinah obravnavane nepremičnine so povzeti na podlagi podatkov 
naročnika za nepremičnino, ki je predmet cenitve, 

- Podatki o površinah zemljišča, ki pripada obravnavani nepremičnin so povzeti na 
podlagi eZK izpiskov in baze MOP, 

- Pri oceni vrednosti po nabavnovrednostnem načinu so za osnovo uporabljeni podatki 
iz trga oziroma podatki, ki se uporabljajo pri izdelavi študij upravičenosti investicije, 

- Podatki o površinah primerjanih nepremičnin so povzeti na podlagi podatkov, ki so mi 
jih posredovali bodisi lastniki teh nepremičnin, bodisi nepremičninske agencije, bodisi 
najemniki, bodisi sem jih pridobil iz baz podatkov, ki so javno dostopni. Podatki imajo 
določeno odstopanje pri natančnosti – zaokrožitev površin na 10 m2, 

- Pri oceni vrednosti po na donosu zasnovanem načinu so za primerljive nepremičnine 
uporabljeni samo tisti podatki, ki so bili pridobljeni bodisi s strani lastnikov 
primerljivih objektov bodisi s strani njihovih najemnikov. Določeni podatki niso 
dostopni v materialni ali elektronski obliki, ker je bila izdelovalcu tega poročila 
najemna pogodba bila dana samo na vpogled oziroma mu ni bilo dovoljeno zadržati 
kopijo celotne ali samo dela najemne pogodbe, 

- Ocena vrednosti velja le za v poročilu navedeni namen uporabe in datum vrednotenja, 
- Poročilo o oceni vrednosti ne predstavlja nasveta v zvezi z lastnikom in se zato tudi ne 

sme smatrati kot tako, 
- Poročilo o oceni vrednosti v sedanjih razmerah ni akt, ki bi ga moral naročnik oz. 

lastnik nepremičnine obvezno upoštevati. Poročilo o oceni vrednosti je zgolj 
informacija o vrednosti stvari, 

- Poročilo o oceni vrednosti ni podvrženo vplivu znižanje prodajnih cen s strani 
investitorja zaradi morebitnih finančnih težav ali krajšemu času trženja zaradi 
zagotovitve denarnih sredstev do določenega roka, 

- Potrebno je razumeti, da dejanska cena, dosežena v transakciji, ki vključuje 
ocenjevano nepremičnino, lahko odstopa od ocenjene tržne vrednosti zaradi različnih 
vzrokov, kot so motivacija obeh strank, pogajalske sposobnosti strank, struktura posla 
(npr. vir finančnih sredstev) transakcije in drugih vzrokov, vezanih na samo 
transakcijo, 

- Vrednost nepremičnine je ocenjena na stanje v času ogleda ob predpostavki, da je 
nepremičnina bremen, stvari in oseb prosta, 

- Predpostavljamo, da gre za odgovorno lastništvo in odgovorno upravljanje z 
nepremičnino, ki je predmet ocenjevanja, 

- Površine v poročilu niso prikazane v skladu s standardom SIST ISO 9836, ki neto 
tlorisno površino deli na uporabno, tehnično in komunikacijsko, kar pa za samo oceno 
vrednosti ni bistveno. 
 

1.3.9 Definicije pojmov 
 

- MSOV so opredeljeni kot Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, International 
Valuation Standards Committee (IVSC), 2011. 
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- Podlaga vrednosti – izjava o temeljnih predpostavkah merjenja ocenjevanja vrednosti. 
- Nabavnovrednostni način – nakazuje vrednost z uporabo ekonomskega načela, da 

kupec za sredstvo ne bo plačal več, kot je cena za pridobitev sredstva enake koristnosti 
z nakupom ali z gradnjo oziroma izdelavo. 

- Poštena vrednost – ocenjena cena za prenos sredstva ali obveznosti med prepoznanima 
dobro obveščenima in voljnima strankama, ki je odraz ustreznih interesov teh strank. 

- Dobro ime – vsaka prihodnja gospodarska korist, ki izhaja iz podjetja, deleža v 
podjetju ali iz uporabe skupine sredstev, ki ni deljiva. 

- Na donosu zasnovan način – nakazuje vrednost s pretvorbo prihodnjih denarnih tokov 
v sedanjo vrednost kapitala. 

- Neopredmeteno sredstvo – nedenarno sredstvo, ki ima gospodarske lastnosti. Nima 
fizične oblike, vendar daje lastniku pravice in gospodarske koristi. 

- Naložbene nepremičnine – nepremičnina, kot je zemljišče ali objekt ali del objekta ali 
oboje, ki jo poseduje lastnik, da mu prinaša najemnine ali za zvišanje vrednosti 
kapitala ali oboje, ne pa za: 

o (a) uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniške 
namene ali 

o (b) prodajo v rednem poslovanju. 
- Vrednost za naložbenika – vrednost sredstva za lastnika ali možnega bodočega 

lastnika za posamezno naložbo ali poslovne cilje. 
- Način tržnih primerjav – nakazuje vrednost s primerjavo ocenjevanega sredstva z 

enakimi ali podobnimi sredstvi, za katera so informacije o cenah na razpolago. 
- Tržna najemnina – ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan najemodajalec dal v 

najem voljnemu najemojemalcu premoženje na datum ocenjevanja vrednosti po 
primernih najemnih pogojih v poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po 
ustreznem trženju in pri čemer sta stranki delovali seznanjeno, preudarno in brez 
prisile. 

- Tržna vrednost – ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec 
zamenjala sredstvo ali obveznost na datum ocenjevanja vrednosti v poslu med 
nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju in pri čemer sta stranki 
delovali seznanjeno, preudarno in brez prisile. 

- Trg je okolje, v katerem kupci in prodajalci prek cenovnega mehanizma trgujejo z 
blagom in storitvami. Zasnova trga vsebuje možnost, da kupci in prodajalci lahko 
trgujejo z blagom in storitvami brez nepotrebnega omejevanja svoje dejavnosti. Vsaka 
stranka se bo odzvala na razmerja ponudbe in povpraševanja in druge dejavnike, ki 
določajo ceno, kakor tudi na svoje lastno razumevanje relativne koristnost blaga ali 
storitev ter posameznih potreb in želja. 

- Da bi lahko presodili o najverjetnejši ceni, ki bi bila plačana za neko sredstvo, je 
temeljnega pomena razumeti obseg trga, na katerem bi s tem sredstvom trgovali. 
Razlog za to je dejstvo, da bo cena, ki jo je mogoče doseči, odvisna od števila kupcev 
in prodajalcev na določenem trgu na datum ocenjevanja vrednosti. Kupci in prodajalci 
morajo imeti dostop do tega trga, da lahko vplivajo na ceno. 

- Nepremičnina – zemljišče in vse stvari, ki so naravni del zemljišča, npr. drevesa, 
minerali, in stvari, ki so bile dodane zemljišču, npr. objekti in izboljšave na zemljišču 
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ter vsi trajni priključki objektov, npr. nadzemni in podzemni infrastrukturni objekti 
(komunalna infrastruktura). 

- Posest – vse pravice, deleži in koristi, povezani z lastništvom (nepremičnino). 
- Posebna predpostavka – predpostavka, ki predpostavlja dejstva, ki se razlikujejo od 

dejanskih dejstev, ki obstajajo na datum ocenjevanja vrednosti, ali ki jih značilen 
udeleženec trga ne bi storil v poslu na datum ocenjevanja vrednosti. 

- Posebni kupec – določen kupec, za katerega ima določeno sredstvo posebno vrednost 
zaradi prednosti, ki izhajajo iz lastništva in ki ne bi bile na voljo drugim kupcem na 
trgu. 

- Posebna vrednost – znesek, ki je odraz določenih lastnosti sredstva, ki imajo vrednost 
samo za posebnega kupca. 

- Sinergijska vrednost – dodatna sestavina vrednosti, ki jo ustvari kombinacija dveh ali 
več sredstev ali deležev, pri čemer je skupna vrednost večja od seštevka posameznih 
vrednosti. 

- Posest, povezana s trgovanjem – vsaka vrsta posesti, namenjena za posebno vrsto 
posla, pri čemer vrednost posesti kaže na možnost trgovanja za ta posel. 

- Datum ocenjevanja vrednosti – datum, za katerega velja mnenje o ocenjeni vrednosti. 
- Nepremičnina je opredeljena kot zemljišče in vse stvari, ki so naravni del zemljišča, ki 

so jih postavili ljudje (npr. zgradbe in izboljšave na zemljišču). Nepremičnine 
vključujejo vse pritekline pod zemljo in nad njo.  

- Pravica na nepremičnini je pravica lastništva, nadzora, uporabe ali zasedbe zemljišča 
in objektov. 

- Predpostavka je opredeljena kot domneva, ki velja za resnično. Predpostavka 
vključuje dejstva, ki vplivajo na predmet ocenjevanja ali način ocenjevanja, vendar 
morda ni primerna za preverjanje. 

- Kapitalizacija je opredeljena kot pretvorba čistega donosa ali vrste čistih prejemkov, 
dejanskih ali ocenjenih v nekem časovnem obdobju, v ustrezno vrednost kapitala na 
določen dan. 

- Mera kapitalizacije je opredeljena kot obrestna mera ali mera donosa, po kateri se letni 
čisti dobiček iz naložbe kapitalizira, da se določi vrednost kapitala na določen dan. 

- Gospodarska zastarelost je opredeljena kot izguba vrednosti zaradi dejavnikov zunaj 
obravnavanega sredstva – spremembe v konkurenčnosti ali uporabi zemljišč v 
sosedstvu. 

- Datum ocenjevanja vrednosti je opredeljen kot datum, na katerega se nanaša mnenje 
ocenjevalca vrednosti. 

- Najgospodarnejša uporaba je opredeljena kot najverjetnejša uporaba premoženja, ki je 
fizično možna, primerno upravičena, zakonsko dopustna, finančno izvedljiva in katere 
rezultati izkazujejo najvišjo vrednost premoženja, katero se ocenjuje.  

- Multiplikator donosa je opredeljen kot razmerje med prodajno ceno ali vrednostjo 
premoženja in povprečnim letnim donosom. 

- Premoženje je opredeljeno kot pravna zasnova, ki vsebuje vsa upravičenja, pravice in 
koristi, povezane z lastništvom. 

- Datum poročila je opredeljen kot datum ocenjevanja vrednosti. Lahko je enak datumu 
ocenjevanja vrednosti. 
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- Denarni tok je opredeljen kot dejanski ali ocenjeni obdobni čisti donos, ki ga tvorijo 
pritoki in odtoki pri poslovanju. 

- Diskontna mera je opredeljena kot mera donosa, uporabljena za pretvorbo denarnega 
zneska, danega ali prejetega v prihodnosti, v sedanjo vrednost. 

- Cena je znesek, po katerem povprašujemo in ki je ponujen ali plačan za neko sredstvo. 
Zaradi finančnih zmožnosti, motivacij ali posebnih interesov določenega kupca ali 
prodajalca je plačana cena lahko drugačna od vrednosti, ki bi jo drugi lahko pripisali 
temu sredstvu. 

- Strošek je znesek, ki je potreben, da se sredstvo pridobi ali ustvari. Ko je to sredstvo 
že pridobljeno ali ustvarjeno, je njegov strošek dejstvo. Cena je povezana s stroškom, 
ker postane cena, plačana za neko sredstvo, njegov strošek za kupca. 
Vrednost pa ni dejstvo, pač pa mnenje o: 

o (a) najverjetnejši ceni, ki jo je treba plačati za neko sredstvo v menjavi, ali 
o (b) gospodarski koristi lastništva tega sredstva. 

- Vrednost v menjavi je hipotetična cena, hipotezo, po kateri se ocenjuje vrednost, pa 
določa namen ocenjevanja vrednosti. Za lastnika je vrednost ocena koristi, ki jih bo 
določena stranka imela od lastništva. 

- Izraz »ocenjevanje vrednosti« se lahko uporablja tako, da se nanaša na oceno 
vrednosti (ugotovitev ocenjevanja vrednosti) ali na pripravo ocene vrednosti (dejanje 
ocenjevanja vrednosti). 

- Zemljišče je opredeljeno kot zemeljska površina, prostor pod njo in prostor nad njo. 
Lastništvo in pravice iz tega naslova do določena v vsaki državi posebej. 

- Zahtevana donosnost je tista zahtevana stopnja donosa, ki jo investitor od investicije 
pričakuje. 

- Nezasedenost pomeni čas, ko ocenjevana ali primerljiva nepremičnina ni zasedena 
(oddana oziroma najeta). 

- Neizterljivost pomeni, da stroška najema ni mogoče izterjati oziroma obstaja zelo 
velika verjetnost, da ta znesek najemnik ne bo nikoli plačal najemojemalcu. 

- Efektivni prihodek pomeni znesek potencialnega prihodka iz najemnin, zmanjšanega 
za odbitke za nezasedenost in neizterljivost. 

- Stanovitni dobiček pomeni vrednost, ki je rezultat poslovnega leta, po odštetju vseh 
stroškov (odhodkov) od vseh prihodkov. 

- Stalni stroški so vsi tisti stroški, ki zapadejo v plačilo, ne glede na to, ali je 
nepremičnina v uporabi oziroma zasedena ali nezasedena. 
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1.3.10 Metode ocenjevanja vrednosti:  
 
Ocena tržne vrednosti je izdelana na podlagi naslednjih načinov:  
 

1) Na donosu zasnovan način, 
2) Nabavnovrednostni način. 

 
Ocena tržne vrednosti ni izdelana na podlagi naslednjih načinov:  
 

3) Način tržnih primerjav, 
4) ANU – to je sedanja raba glede na dejavnost naročnika. 

 
Definicije metod ocenjevanja vrednosti: 
 
Na donosu zasnovan način nakazuje vrednost s pretvorbo prihodnjih denarnih tokov v 
sedanjo vrednost kapitala. Ta način upošteva donos, ki ga bo sredstvo ustvarilo v okviru svoje 
dobe koristnosti, in nakazuje njegovo vrednost v procesu kapitalizacije. Kapitalizacija pomeni 
pretvorbo donosa v sedanjo vrednost z uporabo ustrezne diskontne mere. Tok donosa lahko 
izhaja iz pogodbe ali pogodb, lahko pa tudi nima pogodbene podlage, npr. pričakovani 
dobiček, ustvarjen z uporabo ali posedovanjem sredstva. Metode, ki spadajo v na donosu 
zasnovan način, so: 
•  metoda kapitalizacije donosa, pri čemer se za normalizirani donos tipičnega obdobja 
uporablja ena mera za vsa tveganja ali splošna mera kapitalizacije; 
•  metoda diskontiranega denarnega toka, pri čemer se diskontna mera uporablja za vrsto 
denarnih tokov za prihodnja obdobja, ki se diskontirajo na sedanjo vrednost; 
•  različni modeli ocenjevanja vrednosti opcij. 
 
Na donosu zasnovan način se lahko uporablja za ocenjevanje obveznosti z upoštevanjem 
denarnih tokov, potrebnih za poravnavanje obveznosti do njihove dokončne poravnave. 
 
Nabavnovrednostni način temelji na načelu substitucije in sicer na trditvi, da obveščeni 
kupec za nepremičnino ne bo pripravljen plačati več kot je strošek gradnje nadomestne 
nepremičnine z enako uporabnostjo. V okviru tega načina uporabljamo metodo amortiziranih 
reprodukcijskih stroškov. Za to metodo je potrebno oceniti tekoče reprodukcijske 
(nadomestitvene) stroške novega objekta; od te vrednosti se odštejejo stroški za odpravo 
pomanjkljivosti (fizično, funkcionalno in ekonomsko zastaranje) in se doda vrednost 
nezazidanega stavbnega zemljišča in zunanje ureditve. 
 
Način tržnih primerjav nakazuje vrednost s primerjavo ocenjevanega sredstva z enakimi ali 
podobnimi sredstvi, za katera so na voljo informacije o cenah. Pri tem načinu je v prvem 
koraku treba proučiti cene za posle enakih ali podobnih sredstev, ki so se v zadnjem času 
pojavili na trgu. Če je bilo v zadnjem času le malo takih poslov, bo morda treba ustrezno 
proučiti tudi cene enakih ali podobnih sredstev, ki so na borzi ali ponujeni v prodajo, vendar 
je treba jasno ugotoviti in kritično analizirati ustreznost teh informacij. Informacije o cenah iz 
drugih poslov bo morda treba prilagoditi glede na vse razlike med pogoji dejanskega posla in 
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podlago vrednosti ter vse predpostavke, ki jih je treba sprejeti pri ocenjevanju vrednosti. 
Obstajajo lahko tudi razlike v pravnih, ekonomskih ali fizičnih značilnostih sredstev iz drugih 
poslov in sredstva, katerega vrednost se ocenjuje. Analiziran je bil trg nepremičnin  - zemljišč 
v okolici. 
 
Ocena za nabavnovrednostni način je izvedena na podlagi vrednosti pokalkulacijskih stroškov 
podobno zasnovanih objektov ter na podlagi podatkov o predvidenih stroških gradnje. 
Vrednost zemljišča je določena po metodi tržnih primerjav. 
 
1.3.11 Dokončna vrednost:    
 
Ob upoštevanju vseh dobljenih podatkov, hkrati z domnevami in omejitvenimi pogoji ter 
predvsem ob upoštevanju lokacije nepremičnine, trenutnih tržnih razmer in namena 
ocenjevanja, ocenjujemo, da je tržna vrednost ocenjevanih pravic na nepremičnini na dan 
18.11.2013: 
 

400.025 EUR (brez davščin) 
1.3.12.  Uporabljeni viri:  
 

- Podatki o površini nepremičnine; 
- Skice nepremičnine; 
- Izmere nepremičnine – podatek naročnika; 
- Ogled nepremičnine; 
- Informacije, pridobljene na trgu nepremičnin; 
- Zemljiška knjiga; 
- Zemljiški kataster; 
- Kataster stavb; 
- GURS; 
- URB-Info; 
- www.trgnepremičnin.si; 
- SURS. 
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2.0. PREDSTAVITEV SPLOŠNIH GOSPODARSKIH PODATKOV 
 
2.1  Gospodarske razmere v Sloveniji in EU 
 
Stopnje gospodarske rasti v EU in Sloveniji v letih 2001 – 2012 ter napoved za leti 2013 in 
2014 prikazuje tabela 4.  
 
Tabela 4: Stopnje GDP  
 
Leto / Območje EU Slovenija 
2001 2,0 % 2,8 % 
2002 1,3 % 4,0 % 
2003 1,4 % 2,8 % 
2004 2,5 % 4,3 % 
2005 2,0 % 4,5 % 
2006 3,2 % 5,9 % 
2007  3,0 % 6,9 % 
2008  0,5 % 3,7 % 
2009 -4,2 % -8,1 % 
2010  1,9 % 1,1 % 
2011  1,4 % -0,2 % 
2012 0,6 % -0,3 % 
2013 - napoved 0,6 % -1,9 % 
2014 - napoved 0,8 % 0,2 % 
(Vir: Statistični urad RS, Eurostat, UMAR, SKEP - GZS) 
 
Stopnje inflacije v EU in Sloveniji v letih 2001 – 2012 ter napoved za leti 2013 in 2014 
prikazuje tabela 5. 
 
Tabela 5: Stopnje inflacije 
 
Leto / Območje EU Slovenija 
2001 2,2 % 8,6 % 
2002 2,1 % 7,5 % 
2003 2,0 % 5,7 % 
2004 2,0 % 3,7 % 
2005 2,2 % 2,5 % 
2006 2,2 % 2,5 % 
2007 2,3 % 3,8 % 
2008 3,7 % 5,5 % 
2009 1,0 % 0,9 % 
2010  2,1 % 2,1 % 
2011  2,1 % 1,8 % 
2012 1,6 % 2,1 % 
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2013 - napoved 1,4 % 2,1 % 
2014 - napoved 1,2 % 1,6 % 
 (Vir: Statistični urad RS, Eurostat, UMAR) 
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Tabela 6: Pomembnejši makroekonomski kazalci Slovenije  

 

Opomba: Napovedi so pripravljene na osnovi razpoložljivih podatkov (Vir: UMAR) 
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V letih 2011 in 2012 se je nadaljevalo krčenje investicij v osnovna sredstva, ki so med 
dejavniki rasti beležile največje, 10,7-odstotno zmanjšanje. Za 2013 se še ne obetajo popravki 
navzgor, saj izjemno slabo kaže z novimi projekti, vse bolj se podaljšujejo roki za že sprejeta 
naročila, dogajajo pa se tudi odpovedi že načrtovanih projektov. Trg gradbeništva v Sloveniji 
ob številnih stečajih domačih gradbenih podjetij vse bolj zasedajo tuja gradbena podjetja, ki 
slovenskim konkurirajo s cenejšo delovno silo in nižjimi cenami storitev. Pri tem se 
zmanjšuje tudi delež domačih podizvajalcev in dobaviteljev, kar vpliva na širše področje 
sektorja gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Investicije, (so)financirane s strani 
države, bodo zaradi varčevanja še nadalje močno skrčene, podobno tudi druga investicijska 
sredstva za gospodarstvo. Podjetja za večje investicije v nove tehnologije nimajo finančnih 
virov, vzdržujejo samo že obstoječa. Za 2013 tako ocenjujemo, da bo prišlo do dodatnega 
znižanja investicij v osnovna sredstva za 6 odstotkov, v letu 2014 pa bi investicije lahko 
ostale na ravni 2013 (Vir: SKEP - GZS). 

Slovenska podjetja so še vedno pod pritiskom slabe plačilne discipline, oteženega dostopa do 
likvidnostnih sredstev ter virov financiranja. Podjetja se tako zaradi boljših pogojev 
poslovanja in predvsem nižjih stroškov vse večkrat odločajo za selitve proizvodnje v tujino. 
Za mnoga podjetja so problematične tudi dolgoročne nabavne pogodbe, ki niso sklenjene pod 
realnimi pogoji (npr. za energente), pri novih prodajnih pogodbah za proizvode pa je potrebno 
za zadržanje položaja močno popuščati pri cenah. Gospodarstvo pričakuje, da bo država 
zagotovila vsaj pogoje za izkoriščanje Evropskih sredstev, ki bodo v prihodnje za številne 
projekte ostala edini možen vir financiranja (Vir: SKEP - GZS). 

Zunanje povpraševanje je v 2011 in 2012 pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, a je bilo v 
zadnjem polletju vse šibkejše. Kriza je pretrgala dobaviteljske verige in povzročila njihovo 
prestrukturiranje. Ob tem so nastopila velika tveganja za odpoved naročil, posluje se le še z 
minimalnimi zalogami, izpostavljenost cenovnim nihanjem je tako povečana. To se je 
odrazilo že v zadnjem lanskem četrtletju, po ocenah naj bi se izvoz v 2013 povečal. Še naprej 
pa bo imela pričakovana počasnejša rast v ključnih trgovinskih partnericah iz območja evra na 
Slovenijo znaten vpliv. Izvozniki, tisti, ki so se v tem času že preusmerili na tuji trg in 
razpršili trge, ne bodo imeli tako velikih problemov, v večjih težavah bodo tisti, ki so vezani 
pretežno na domači trg. Nujno pa bo povezovanje podjetij in skupen nastop na mednarodnih 
trgih. Večji poudarek bi moral biti tudi na izvozu storitev (Vir: SKEP - GZS). 

Domača potrošnja se je realno izrazito zmanjšala - v zadnjem četrtletju 2011 je bila za 4,4 
odstotka nižja kot leto pred tem. Zmanjšanje je posledica slabitve vseh elementov domačega 
trošenja, tako gospodinjstev kot države in za investicije. Zaradi varčevalnih ukrepov pa je tudi 
v 2013 in 2014 predvideno zmanjševanje domače potrošnje. Razmere na področju 
zaposlovanja se ne izboljšujejo. V letu 2011 se je število delovno aktivnih zmanjšalo še za 1,3 
odstotka, skupaj je tako bilo 823.967 delovno aktivnih oseb, od tega zaposlenih pri pravnih in 
fizičnih osebah 729.050 oseb in samozaposlenih 94.917 oseb. V letu 2011 je bilo v povprečju 
registriranih za 10,1 odstotka več brezposelnih, februarja 2012 jih je bilo že skoraj 116 tisoč. 
V letih 2012-2013 bo zaradi napovedanega krčenja v javnem sektorju, dodatnih stečajev 
podjetij in tudi zaradi prilagajanja zaposlenih glede na prejeta naročila, število brezposelnih še 
naraščalo. V povprečju je bila v 2011 v Sloveniji anketna ILO brezposelnost 8,1-odstotna, 
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decembra pa 8,2-odstotna, za leto 2012 9-odstotna, za 2013 pa tudi že okoli 9,5-odstotna 
brezposelnost (Vir: SKEP - GZS). 

Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2011 znašala 1.524,65 evra, kar je nominalno za 2 
odstotka oz. realno za 0,2 odstotka več kot leta 2010. Povprečne plače bi za 2012 lahko realno 
upadle za 0,5 odstotka in v 2013 realno ostale na ravni leta 2012. Zaradi proračunskih 
omejitev pa se pričakuje, da se bodo plače v javnem sektorju nekoliko znižale, plače v 
gospodarstvu pa se bodo, kot je bilo že v času prejšnje krize, prilagajale trgu. Cene 
življenjskih potrebščin so se v letu 2011 v povprečju dvignile za 1,8 odstotka, merjeno konec 
leta pa za 2 odstotka. Inflacijski pritiski, ki izhajajo predvsem iz porasta cen energije in hrane, 
naj bi povprečno letno rast inflacije v letih 2012 in 2013 zvišali na okoli 2 odstotka (Vir: 
SKEP - GZS). 

2.2 Razmere na trgu nepremičnin 
 
Po preobratu dolgoročnega trenda cen nepremičnin, ki je sledil svetovni finančni in 
gospodarski krizi v letih 2008 in 2009, se je splošni svetovni trend padanja cen nepremičnin 
nadaljeval tudi v letu 2011. Padanje cen stanovanjskih nepremičnin v večini največjih 
svetovnih gospodarstev je bilo odraz gospodarskih razmer, restriktivnosti fiskalne in 
monetarne politike ter vse bolj prisotne grožnje ponovne svetovne recesije, ki jo predstavlja 
naraščanje svetovnih cen surovin in negotov razvoj dolžniške krize v evrskem območju (Vir: 
GURS). 
 
Izjemo sta predstavljali Indija in Brazilija, kjer so se realne cene stanovanjskih nepremičnin v 
preteklem letu močno zvišale. Tako Indija kot Brazilija v zadnjih dveh letih sodita med 
najhitreje rastoča gospodarstva, s stimulativno fiskalno in monetarno politiko, kar v obeh 
državah ugodno vpliva tudi na naraščanje povpraševanja po nepremičninah in razvoj 
nepremičninskega trga (Vir: GURS). 
 
Na skoraj vseh azijskih nepremičninskih trgih, ki so po kriznem letu 2009 hitro okrevali in 
prednjačili v rasti cen stanovanj, je prišlo v letu 2011 do zmanjšanja rasti oziroma celo do 
padanja cen (Tajvan, Kitajska, Japonska). Na Japonskem je bilo padanje cen nepremičnin v 
veliki meri posledica potresa, cunamija in jedrske nesreče, ki so jo prizadeli v prvi polovici 
preteklega leta (Vir: GURS). 
 
V ZDA so cene stanovanjskih nepremičnin realno padle še četrto leto zapored, in sicer 
podobno kot v letu 2010, za nekaj več kot 5 %. Proti koncu preteklega leta je bilo vendarle 
zaznati znake oživljanja trga in rahlo rast cen stanovanjskih nepremičnin, vendar krizi 
nepremičninskega trga še ni videti konca (Vir: GURS).  
 
Cene nepremičnin so lani realno padle tudi v večini evropskih držav. Poglabljanje dolžniške 
krize v evrskem območju, varčevalni ukrepi držav, slabitev bančnega sistema in visoka 
nezaposlenost so negativno vplivali na zaupanje potrošnikov in okrevanje gospodarstev, kar 
se je odrazilo tudi na nepremičninskih trgih. Največjih padcev povpraševanja in posledično 
cen stanovanjskih nepremičnin so bile deležne prav države, ki jih je prizadela dolžniška kriza 
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(Irska -18 %, Grčija -10 %, Španija -9 %, Portugalska -8 %). V nekaterih državah, kjer so v 
letu 2010 cene še rasle, so v preteklem letu že beležili njihov padec (Švedska -5 %, Finska -2 
%). Cene so padle tudi v Veliki Britaniji (-3 %) in pri naši sosedi Hrvaški (-3 %). V Nemčiji 
so cene stanovanjskih nepremičnin zrasle za skromnih 1,5 %, le redke države (Norveška 7 % 
in Švica 5 %) pa so leto zaključile z opaznejšo pozitivno rastjo cen  (Vir: GURS). 
 
Slovenija spada med države Evropske unije, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela. Po 
medlem okrevanju v letu 2010 je bila gospodarska rast v preteklem letu spet negativna, 
vendar se zaostrene gospodarske in socialne razmere še niso odrazile na nepremičninskem 
trgu. V letu 2011 so po naši oceni cene stanovanjskih nepremičnin realno padle za okoli 3 %, 
približno toliko pa se je zmanjšal tudi promet z njimi (Vir: GURS). 

V zvezi z nepremičninskim dogajanjem v Sloveniji je treba omeniti prvi pripis posplošenih 
tržnih vrednosti nepremičnin, ki ga je geodetska uprava izvedla decembra 2011. Posplošene 
tržne vrednosti nepremičnin so bile ocenjene na podlagi modelov množičnega vrednotenja 
nepremičnin in pripisane nepremičninam, ki se vodijo v registru nepremičnin. Ocenjene tržne 
vrednosti vseh slovenskih nepremičnin so tako postale javno dostopne. Javna dostopnost 
podatkov o tržnih vrednostih nepremičnin sama po sebi ne bo neposredno vplivala na tržne 
cene, bo pa v bodoče gotovo pripomogla k boljši obveščenosti potencialnih kupcev in 
prodajalcev ter k večji preglednosti nepremičninskega trga (Vir: GURS). 

Preteklo leto v primerjavi z letom 2010 na slovenskem nepremičninskem trgu ni prineslo 
bistvenih sprememb. Kljub temu, da so cene nepremičnin v Sloveniji še vedno previsoke, kar 
ugotavlja in opozarja tudi evropska komisija, do večjega znižanja cen nepremičnin ni prišlo in 
tudi do večjega zmanjšanja dejavnosti trga ne (Vir: GURS). 

Tabela 7: Število evidentiranih prodaj nepremičnin 2007- 2011 (Vir: GURS) 

 

Slika 1: Število prodaj nepremičnin 2007-2011 (Vir: GURS) 
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Ponudbo na nepremičninskem trgu je v preteklem letu zaznamovalo slabšanje investicijskega 
okolja. Nadaljeval se je val prisilnih poravnav in stečajev gradbenih podjetij, ki so v 
preteklosti nastopala kot investitorji v večje nepremičninske projekte. Visoka zadolženost in 
insolventnost gradbenega sektorja, slaba dostopnost bančnih kreditov za nepremičninske 
projekte, visoke cene zazidljivih zemljišč in visoki gradbeni stroški ter zaloge neprodanih 
stanovanj iz preteklih let so vplivali na nadaljnje zmanjševanje obsega načrtovanih 
novogradenj. Predvsem to velja za stanovanjske stavbe, katerih površina v izdanih gradbenih 
dovoljenjih v letu 2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za skoraj 30 %. V 
primerjavi z rekordnim letom 2007 je bila načrtovana gradnja stanovanjskih stavb po površini 
manjša že za več kot 60 %, kar kaže predvsem na bistveno zmanjšanje števila velikih 
stanovanjskih projektov za trg (Vir: GURS). 

Ocene realnih sprememb cen, ki temeljijo na primerjavi povprečnih razmerij med prodajno 
ceno in ocenjeno tržno vrednostjo prodanih nepremičnin med leti, z upoštevanjem letne 
stopnje inflacije kažejo, da so v letu 2011 na ravni države realno padle cene vseh 
obravnavanih vrst nepremičnin (Vir: GURS). 

Največji padec prometa (14 %) smo v letu 2011 zabeležili za zemljišča za gradnjo stavb. 
Število evidentiranih prodaj je bilo celo manjše kot v kriznem letu 2009. Glede na zmanjšano 
povpraševanje, ki je posledica krize v gradbeništvu in zmanjševanja investicij v nove 
nepremičninske projekte, je tak padec tudi razumljiv (Vir: GURS). 
 
Ocene realnih sprememb cen, ki temeljijo na primerjavi povprečnih razmerij med prodajno 
ceno in ocenjeno tržno vrednostjo prodanih nepremičnin med leti 2, z upoštevanjem letne 
stopnje inflacije kažejo, da so v letu 2011 na ravni države realno padle cene vseh 
obravnavanih vrst nepremičnin (Vir: GURS). 

Slika 2: Število in površine načrtovanih stavb v izdanih gradbenih dovoljenjih (Vir: GURS) 
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Tabela 8: Realne spremembe cen nepremičnin v Sloveniji v letih 2008 – 2011 (Vir: GURS) 
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Ocene realnih sprememb cen, ki temeljijo na primerjavi povprečnih razmerij med prodajno 
ceno in ocenjeno tržno vrednostjo prodanih nepremičnin med leti, z upoštevanjem letne 
stopnje inflacije kažejo, da so v letu 2011 na ravni države realno padle cene vseh 
obravnavanih vrst nepremičnin (Vir: GURS). 
 
Največji padec prometa (14 %) smo v letu 2011 zabeležili za zemljišča za gradnjo stavb. 
Število evidentiranih prodaj je bilo celo manjše kot v kriznem letu 2009. Glede na zmanjšano 
povpraševanje, ki je posledica krize v gradbeništvu in zmanjševanja investicij v nove 
nepremičninske projekte, je tak padec tudi razumljiv (Vir: GURS). 
 
Ocene realnih sprememb cen, ki temeljijo na primerjavi povprečnih razmerij med prodajno 
ceno in ocenjeno tržno vrednostjo prodanih nepremičnin med leti 2, z upoštevanjem letne 
stopnje inflacije kažejo, da so v letu 2011 na ravni države realno padle cene vseh 
obravnavanih vrst nepremičnin (Vir: GURS). 

Ocene spremembe cen novozgrajenih stanovanj, za katera statistični urad (SURS) 3 ugotavlja, 
da so se v letu 2011 presenetljivo zvišale, zaradi premajhnega vzorca ne moremo podati. 
Majhno število evidentiranih prodaj novogradenj pa le potrjuje ponoven krč primarnega trga 
(Vir: GURS). 

Tabela 9: Povprečne cene zemljišč za gradnjo v EUR/m2 in število upoštevanih prodaj po 
cenovnih območjih (Vir: GURS) 

 

 
V letu 2011 smo evidentirali 735 tržnih prodaj poslovnih nepremičnin, kar je bilo 11 % manj 
kot v letu 2010, ko smo evidentirali rekordno število prodaj od začetka sistematičnega 
spremljanja v letu 2007. Glede na kakovost evidentiranih podatkov smo v izračunih 
statističnih kazalcev lahko upoštevali 236 prodaj pisarniških prostorov in 250 prodaj lokalov 
(Vir: GURS). 
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Povprečna cena prodanih pisarniških prostorov je znašala okoli 1.350 €/m2 oziroma 6 % več 
kot v letu 2010. Povprečna uporabna površina je bila 125 m2, srednje leto (mediana) 
izgradnje prodanih prostorov pa 1980 (Vir: GURS). 

Povprečna cena prodanih lokalov oziroma prostorov za opravljanje trgovske, gostinske ali 
druge storitvene dejavnosti je znašala približno 1.500 €/m2 oziroma za 7 % več kot v letu 
2010. Povprečna uporabna površina je bila 107 m2, srednje leto (mediana) izgradnje prodanih 
prostorov pa je bilo 1980 (Vir: GURS). 

Ko govorimo o trgu poslovnih nepremičnin v Sloveniji, je treba poudariti, da ta v pravem 
pomenu obstaja le v največjih mestih. Ravni cen poslovnih prostorov na posameznem 
območju so v močni korelaciji s cenami stanovanjskih nepremičnin, s tem da so se po 
izkušnjah zadnjih let cene poslovnih prostorov hitreje odzivale na spremenjene tržne pogoje. 
Tako so se cene pisarn in lokalov po močnem padcu prometa v letu 2008 relativno hitro 
znižale in prilagodile povpraševanju in trg poslovnih nepremičnin je začel oživljati prej kot 
pri stanovanjskih nepremičninah. Tudi zaradi relativno dobro razvitega najemnega trga pisarn 
in lokalov, ki predstavlja konkurenčni trg. Vse več poslovnih subjektov se je namreč v kriznih 
razmerah odločalo za dezinvestiranje svojih nepremičnin in najem poslovnih prostorov. 
Ponudba na trgu se je povečevala, cene so padle toliko, da so spet postale tržno zanimive in 
promet se je začel povečevati. V letu 2010 smo tako celo evidentirali rekorden promet s 
poslovnimi nepremičninami, ki pa je zaradi zaostritve gospodarskih razmer in kreditnega krča 
v preteklem letu ponovno nekoliko upadel (Vir: GURS). 

2.3 Poročilo GURS za leto 2012 

V poročilu za leto 2012 je GURS ugotovil naslednje (Vir: GURS, poročilo o slovenskem 
nepremičninskem trgu za leto 2012)  
 
Trg zemljišč 
 
V prvi polovici leta smo po preliminarnih podatkih evidentirali približno 3100 kupoprodaj 
zemljišč za gradnjo stavb. Povprečna pogodbena cena prodanega zemljišča je znašala 55 
€/m2, kar je 10 % manj kot v prvem polletju 2011. Prodano zemljišče je imelo v povprečju 
920 m2 površine oziroma 9 % manj kot v prvem polletju 2011. Cene zemljišč za gradnjo 
stavb so zaradi majhne ponudbe najvišje v Ljubljani. V povprečju še vedno presegajo 200 
€/m2 in se v primerjavi s prvim polletjem 2011 praktično niso spremenile, nasprotno pa 
prodajne površine in že tako skromen promet še naprej kažejo trend padanja.  
 
Na Gorenjskem so se cene zazidljivih zemljišč v prvem polletju letos gibale okoli 125 €/m2. 
V primerjavi s prvim polletjem 2011 je bilo moč zaznati rast prometa, predvsem na račun 
nakupov zemljišč za gradnjo družinskih hiš izven večjih naselij. Prodaj zemljišč za gradnjo 
večstanovanjskih stavb ali poslovnih kompleksov praktično ni bilo. Prav tradicionalno velik 
delež nakupov zemljišč za gradnjo hiš vpliva na visoko povprečno ceno zazidljivih zemljišč 
na Gorenjskem.  
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Na obalnem območju je še naprej značilna relativno velika ponudba zemljišč na javnih 
dražbah, kjer jih bolj ali manj uspešno prodajajo občine ali gradbena podjetja v stečajih ali 
prisilnih poravnavah. Praviloma gre za večja zemljišča za gradnjo večstanovanjskih stavb ali 
vrstnih hiš, medtem ko ponudbe zemljišč za individualno gradnjo na boljših lokacijah 
praktično ni. Zaradi majhnega povpraševanja in nižanja cen na ponovljenih dražbah cene že 
nekaj časa počasi drsijo navzdol. V prvem polletju letos je bila povprečna cena zazidljivega 
zemljišča na obali in zaledju 98 €/m2.  
 
Enako povprečno ceno zemljišč je imel tokrat tudi Maribor, za katerega pa je značilno, da 
cene med različnimi obdobji zelo nihajo, saj je število transakcij majhno, ker v mestu, tako 
kot v Ljubljani, praktično ni novih zemljišč za gradnjo.  
 
V istem rangu cen je bila tudi širša okolica Ljubljane, ki skupaj z okolico Maribora in Celja 
velja za najbolj dejaven trg zemljišč za gradnjo in kjer se zgodi največ transakcij, pretežno z 
zemljišči za gradnjo družinskih hiš. Pri tem ne gre prezreti, da je bila v okolici Maribora in 
Celja realizirana cena zazidljivega zemljišča v prvi polovici leta skoraj 3-krat nižja kot v 
okolici Ljubljane.  
 
Na ostalih cenovnih območjih, kjer so cene zemljišč za gradnjo stavb relativno nižje, v 
letošnjem letu ni bilo zaznati bistvenih sprememb na trgu. Na splošno ostaja na teh območjih 
povpraševanje po zazidljivih zemljiščih, sploh za gradnjo večstanovanjskih in poslovnih 
stavb, majhno. 
 
Trg poslovnih nepremičnin 
 
V Sloveniji je trenutno evidentiranih več kot 43 tisoč enot pisarniških prostorov, s skupno 
uporabno površino okoli 12,2 milijona kvadratnih metrov in blizu 37 tisoč enot poslovnih 
prostorov, ki zajemajo lokale za opravljanje trgovske, gostinske ali druge storitvene 
dejavnosti, s skupno uporabno površino okoli 8 milijonov kvadratnih metrov.  
 
V prvi polovici leta smo po preliminarnih podatkih evidentirali skupno 360 kupoprodaj 
poslovnih nepremičnin, kar je bilo za 8 % manj kot v prvem polletju 2011. Glede na kakovost 
evidentiranih podatkov smo lahko v izračunih statističnih kazalnikov upoštevali 117 
kupoprodaj pisarniških prostorov in 131 kupoprodaj lokalov. 
 
Povprečna pogodbena cena prodanih pisarniških prostorov je znašala nekaj manj kot 1.300 
€/m2. Povprečna prodajna površina je bila nekaj več kot 80 m2, srednje leto zgraditve 
(mediana) pa 1980. 
 
Povprečna pogodbena cena prodanih lokalov je znašala nekaj več kot 1.300 €/m2. Povprečna 
prodajna površina je bila 90 m2, srednje leto zgraditve (mediana) pa 1980. 
 
Če govorimo o trgu poslovnih nepremičnin v Sloveniji, se je treba zavedati, da Ljubljana 
predstavlja po površini pisarniških prostorov 30 % celotnega fonda, Maribor 7 % in Celje 3 
%, po površini lokalov pa Ljubljana 21 %, Maribor 7 % in Celje 4 %. Ves ostali fond pisarn 
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in lokalov je razpršen po manjših mestih in krajih, tako da izven največjih treh mest praktično 
ni mogoče govoriti o trgu poslovnih nepremičnin. 

2.3.1 Poročilo GURS za prvo polovico leta 2013 

V poročilu za leto 2012 je GURS ugotovil naslednje (Vir: GURS, poročilo o slovenskem 
nepremičninskem trgu za leto 2012)  
 
V prvi polovici letošnjega leta se je na slovenskem nepremičninskem trgu pričakovano 
nadaljeval trend zniževanja cen stanovanj in hiš. Nadaljeval se je trend upadanja prometa s 
stanovanji, trend rahle rasti prometa s hišami pa se je kot kaže obrnil. 
 
Še naprej se je zmanjševalo tudi število izdanih gradbenih dovoljenj za večje nepremičninske 
projekte, tako da je obseg načrtovanih gradenj stanovanjskih in poslovnih objektov rekordno 
nizek. To je tudi razumljivo, saj so tovrstne investicije v sedanjih tržnih razmerah izredno 
tvegane. Novogradnje se namreč po izhodiščnih ponudbenih cenah, kljub zmanjšani ponudbi, 
težko prodajo.  
 
Število izdanih gradbenih dovoljenj za enodružinske hiše, ki je sicer doseglo dno v prvem 
poletju lanskega leta, pa se opazno povečuje. To kaže, da se ljudje v kriznih časih pri 
reševanju stanovanjskega problema vse bolj zatekajo k individualnemu investitorstvu ali 
samogradnji. To se navsezadnje kaže tudi v padcu prometa s stanovanjskimi nepremičninami, 
ki smo mu bili priča v prvi polovici letošnjega leta. 
 
Na postopno upadanje prometa s stanovanjskimi nepremičninami brez dvoma še vedno v 
največji meri vpliva zaostrena finančno-gospodarska situacija, kreditni krč bank in padanje 
kupne moči. Če se bo trend zmanjševanja prometa z nepremičninami v drugi polovici 
letošnjega leta še poglobil, bomo že lahko govorili o ponovni krizi slovenskega 
nepremičninskega trga.  
 
Na trgu so se postopoma vendarle začela prodajati stanovanja iz nasedlih projektov iz 
preteklih let, ki se vse pogosteje ponujajo tudi v najem. Vse nižje cene teh stanovanj in 
konkurenčna ponudba najemnih stanovanj pa ustvarjajo dodatni pritisk na cene rabljenih 
stanovanj in hiš.  
 
Glede na rekordno nizke cene je pričakovati postopno zaustavitev trenda padanja povprečnih 
cen stanovanjskih nepremičnin, vsaj tam, kjer je njihova raven najnižja. Med večjimi mesti 
torej v Mariboru in Celju, medtem ko je na območjih z najvišjimi ravni cen, na primer v 
Ljubljani in na obali, prostora za nadaljnje padanje še kar nekaj. Malo verjetno je, da bi 
povprečna cena rablje-nega stanovanja v urbanih središčih lahko padla veliko pod psihološko 
mejo tisoč evrov na kvadratni meter. To pa ne pomeni, da se ne bodo stanovanja iz 
posameznih nasedlih projektov, na koncu ponujala tudi po nižjih cenah. Predvsem v 
Ljubljani, kjer so zaloge nedokončanih ali neprodanih stanovanj iz nasedlih projektov 
največje, je v prihodnje pričakovati njihove nadaljnje razprodaje. 
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Čeprav so podatki o evidentiranem prometu za prvo polletje 2013 še začasni, je bilo zaznati 
nekoliko opaznejši padec prometa s stanovanjskimi nepremičninami. Nadaljeval se trend 
upada prometa s stanovanji, ki smo mu z izjemo rahlega porasta v prvem polletju preteklega 
leta priča že vse od oživitve trga v prvi polovici leta 2010. Upadel je tudi promet s hišami, za 
katere je bilo po oživitvi trga značilno celo rahlo naraščanje števila evidentiranih prodaj.  
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2.4 Analiza okolice – Občina Ljubljana 

Občina Ljubljana je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 275 km2. Po površini se 
med slovenskimi občinami uvršča na 11. mesto. 

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko: 

Sredi leta 2011 je imela občina približno 279.900 prebivalcev (približno 134.400 moških in 
145.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 1. mesto. 
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Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 1.018 prebivalcev; torej je bila 
gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). 

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,8 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz 
te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 
1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -0,8. Seštevek naravnega in 
selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 2,0 (v Sloveniji 
2,6). 

Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev 
Slovenije (41,8 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – 
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 128 oseb starih 65 let ali 
več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti 
tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost 
prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu 
kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od 
indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med 
ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri 
moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

V občini je delovalo 114 vrtcev, obiskovalo pa jih je 13.187 otrok. Od vseh otrok v občini, ki 
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 83 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v 
Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 
izobraževalo približno 20.100 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 9.450 
dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v 
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .  

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo 
približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako 
slovenskemu povprečju.  

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,0 % registriranih brezposelnih 
oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v 
večini slovenskih občin – več moških kot žensk. 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 
znesku za približno 18 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku 
pa za približno 14 %. 

Vsak 35. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno 
Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne 
pomoči. 
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V obravnavanem letu je bilo v občini 449 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 50 % 
stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 68 
m2. 

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 
prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let. 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 425.200 prihodov in 
794.600 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 13,2 % vseh prihodov in 8,5 % vseh 
prenočitev turistov v državi. 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 431 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to 
je 79 kg več kot v celotni Sloveniji. 

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, 
naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo 
primerjavo med občinami in z državo.  
 
Tabela 10: Kazalniki Občine po SURS 
 

Podatki za leto 2011 Občina Slovenija 
Površina km2 275 20.273 
Število prebivalcev 279.898 2.052.496 
Število moških 134.410 1.015.430 
Število žensk 145.488 1.037.066 
Naravni prirast 792 3.248 
Skupni prirast 562 5.307 
Število vrtcev 114 922 
Število otrok v vrtcih 13.187 81.221 
Število učencev v osnovnih šolah 20.096 159.701 
Število dijakov (po prebivališču) 9.445 79.901 
Število študentov (po prebivališču) 13.788 104.003 
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 112.279 823.967 
Število zaposlenih oseb 192.889 729.050 
Število samozaposlenih oseb 10.279 94.917 
Število registriranih brezposelnih oseb 13.938 110.692 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.791,47 1.524,65 
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.125,64 987,39 
Število podjetij 35.256 169.360 
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 33.955.978 90.789.676 
Število stanovanj, stanovanjski sklad 125.928 849.825 
Število osebnih avtomobilov 144.186 1.066.495 
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Podatki za leto 2011 Občina Slovenija 
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 120.545 721.720 
 
2.5  Opis in analiza nepremičnine 
 
Izdelana je ocena tržne vrednosti celotnega svežnja pravic na nepremičnini, ki v naravi 
predstavlja poslovne prostore v lasti naročnika v prvem nadstropju poslovne stavbe na 
Letališki cesti 29 v Ljubljani – območje BTC. 
 
Predmet ocenjevanja stoji na zemljišču s parc. št. 127/378, ID znak 1730-127/378-0, poslovna 
stavba v izmeri 248 m2, delež ½, k.o. Moste,parc. št. 127/379, ID znak 1730-127/379-0, 
dvorišče v izmeri 119 m2, delež ½, k.o. Moste in parc. št. 127/325, ID znak 1730-127/325-0, 
dvorišče v izmeri 3.036 m2, delež 199/10000, k.o. Moste in vpisano v elektronsko zemljiško 
knjigo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 
 
Zemljiškoknjižni izpiski eZK se nahajajo v prilogi, skupaj s podatki iz baze MOP - GURS. 
 
Poslovni prostori so popolnoma obnovljeni leta 2008 in obsegajo pisarniške prostore v skupni 
izmeri 241,80 m2 v nadstropju, na zemljišču s parc. št. 127/325 je urejenih 8 parkirnih mest. 
 
Dostop je urejene po parc. št. 127/217, ID znak 1730-127/217-0 k.o. Moste in sicer: 
 
ID pravice / zaznambe 12590747, čas začetka učinkovanja 10.10.2008 09:00:00, vrsta 
pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme, 
glavna nepremičnina: parcela št. 127/217 k.o. 1730 - MOSTE (ID 5324502), podatki o 
vsebini pravice / zaznambe - dodatni opis: Na podlagi pogodbe o finančnem leasingu 
nepremičnine, št. 2082/05 z dne 29.8.2005, aneks št. 1 k pogodbi o finančnem leasingu 
nepremičnine z dne 16.1.2006, aneks št. 2 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 
18.1.2007, aneks št. 3 k pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine z dne 29.3.2007, 
pogodbe o prodaji nepremičnin z dne 30.3.2007 ter notarskega zapisa kreditne pogodbe reg. 
št. LD/07059/00021/od in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV 1058/2007 z 
dne 23.4.2007, notarskega zapisa kreditne pogodbe št. pog. 59902924 in sporazuma o 
zavarovanju denarne terjatve, opr. št. SV 1210/2007 z dne 11.5.2007, pogodbe o finančnem 
leasingu št. 2082/05 z dne 29.5.2008, aneksa št. 5 k tej pogodbi z dne 20.4.2007, delnega 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra z dne 22.6.2007 in pogodbe o prodaji nepremičnine 
z dne 15.6.2007 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi po 
navedeni parceli, v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 127/325 k.o. Moste. 
 
imetnik: vsakokratni lastnik nepremičnine: parcela št. 127/325 k.o. 1730 - MOSTE (ID 
818818) zveza - ID osnovnega položaja: 3588706 
 
Oprema ni predmet ocenjevanja. ENAKO VELJA ZA INVENTAR! 
 
2.5.1 Tehnični opis objekta 
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Temelji so AB, točkovni in pasovni, konstrukcija je AB skelet s strešnimi nosilci in gredicami 
oziroma montažna AB hala z medetažo. 
 
Točkovni temelji so povezani s temeljnimi gredami, talna plošča je debeline 20 cm in 
obojestransko armirana ter členkasto povezana z obodnimi temelji.  
 
Plošča medetaže je montažna, komunikacijsko jedro za stopnice je liti AB.  
 
Streha je dvokapna, izvedena z montažnimi nosilci in prečnimi strešnimi gredicami. Streha je 
toplotno izolirana in ima za zaključni sloj pločevinasto kritino. Krovskokleparski izdelki so iz 
barvne pločevine. 
 
Fasada je izvedena iz prefabriciranih AB elementov z vgrajeno toplotno izolacijo in naknadno 
izvedena s trimo sendvič elementi z integrirano izolacijo. Del fasadnih elementov je 
sestavljen iz pločevinastih fasadnih elementov z integrirano izolacijo in notranjo oblogo iz 
mavčno kartonskih plošč, s svetlobnimi telesi – okni. 
 
Stene so iz zidane iz opečnega modularca ali pa so lahke montažne gips ali siporex izvedbe 
ustrezne debeline zaradi protipožarnega varstva.  
 
Stopnišče je iz AB stopniščne rame z oblogo iz kamna – granit. 
 
Stene in stropovi lahke montažne izvedbe knauf sistema so finalno obdelani (brušeni, glajeni) 
in slikani s poldisperzijsko barvo, stropne obloge so enake ali pa je spuščen strop tipa 
Armstrong z vgrajenimi svetili in prezračevalnimi loputami. 
 
Prezračevanje in klimatizacija sta urejena pod stropom. Ogrevanje je urejeno radiatorsko, talni 
razvod, enocevni. 
 
Stene v sanitarijah so obložene s keramiko, enako velja za tla. 
 
Talne obloge so kamen, tekstilne ali keramične obloge, glede na namembnost prostora. Talne 
obloge so srednjega do višjega srednjega cenovnega razreda. 
 
Okna so alu s termo zasteklitvijo, zunanje okenske police, vhoda vrata so ALU izvedbe z 
zasteklitvijo, notranja vrata so lesene izvedbe na lesenih podbojih. Vrata v tehnično servisnih 
prostorih so ustrezna ustreznim tehničnim normativom in v skladu s predpisi s področja 
požarnega varstva (skupni prostori za celotno poslovno stavbo). 
 
Objekt je priključen na toplovodno instalacijo, mestni vodovod in javno kanalizacijsko 
omrežje, elektro in telefonsko omrežje. Inštalacije so izvedene glede na namembnost prostora, 
prosto položene v nenosilnih konstrukcijah ali nad spuščenim stropom. 
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Telefonski priključek je v objektu. Elektroinstalacija je preko glavnega voda speljana do 
glavnih in pomožnih razdelilnikov. 
 
Ogrevanje pisarniškega dela je s stacionarnimi grelnimi telesi – radiatorji. 
 
Prezračevanje je naravno in prisilno z ventilatorji na ročni vklop.  
 
Klimatizacija je urejena. 
 
Zunanje površine so obdelane v asfaltu. Dostop do objekta je v nivoju terena. 
 
Parkiranje je zagotovljeno.  
 
Objekt je opremljen z varnostnim sistemom. 
 
2.5.2  Površine 
 
Predmet ocenjevanja obsega parcele, kot je to prikazano v tabeli 11 in površine, ki so 
prikazane v tabelah 12 in 13. 
 
Tabela 11: Parcele predmeta ocenjevanja 
 
Parcela K.O. ID znak Površina Raba Delež 
127/378 Moste 1730-137/378-0 248,00 poslovna stavba 1/2 
127/379 Moste 1730-137/379-0 119,00 dvorišče 1/2 
127/325 Moste 1730-137/325-0 3.036,00 dvorišče 199/10000 

* izračunan lastniški delež zemljišča znaša 243,9164 m2 
 
Tabela 12: Površine predmeta ocenjevanja 
 
Namen rabe Površina (m2) Etaža Namen rabe 
poslovni prostor 241,80 nadstropje uporabna površina 
Skupaj 241,80 

 
Tabela 13: Površine predmeta ocenjevanja po namenu rabe 
 
Vse skupaj     241,80 
Od tega 
Uporabna površina     223,09 
Tehnična površina     2,21 
Komunikacijska površina   16,50 
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Slika 3: Parcela 127/378 
 

(Vir: NVatlas) 
 
Slika 4: Parcela 127/379 
 

(Vir: NVatlas) 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 44

Slika 5: Parcela 127/325 
 

(Vir: NVatlas) 
 
Slika 6: Parcela 127/217 
 

(Vir: NVatlas) 
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Slike 7 – 13: Predmet ocenjevanja 
 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 46

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 47

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 48

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 49

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 50

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 51

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 52

3.0. OCENA VREDNOSTI PRAVICE NA NEPREMIČNINI 
 
Pred osamosvojitvijo Slovenije je imelo ocenjevanje vrednosti nepremičnin oziroma 
nepremičninskih pravic zgolj administrativni značaj, saj je država za svoje potrebe predpisala 
načine ocenjevanja nepremičnin.  
 
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin oziroma nepremičninskih pravic s tržnimi metodami so se 
začele v Sloveniji pogosteje uporabljati šele po letu 1993, zaradi postopkov lastninskega 
preoblikovanja podjetij, ko je bila sprejeta Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene 
bilance stanja (Ur. l. RS št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94, 5/95). S tem so bili 
definirani predpisi in akti za odpravo neskladij med dejanskimi in knjigovodskimi vrednostmi 
nepremičnin – takrat predvsem podjetij v ti. družbeni lasti. Pred tem se je vrednost 
nepremičnin določala po kriterijih Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin (PEM), ki ga je leta 1990 
Ustavno sodišče razveljavilo zaradi neskladja z Ustavo RS. 
 
Metode ocenjevanja nepremičninskih pravic, ki temeljijo na tržnih zakonitostih najpogosteje 
opredelimo kot tradicionalne in sodobne tržne metode ocenjevanja nepremičninskih pravic. 
Tržne zakonitosti temeljijo na tržnih načelih – ponudbi, povpraševanju, trgu in najboljši 
uporabi nepremičnine. V procesu vrednotenja nepremičninskih pravic je potrebno najprej 
izbrati ustrezno vrsto oziroma standard vrednosti.  
 
V posamičnem vrednotenju je Podlaga vrednosti različen in je odvisen od vsakokratnega 
namena cenitve. Podlaga vrednosti zato izhaja iz ciljev posameznega ocenjevanja vrednosti 
zato je na podlagi teh ciljev (ali cilja) potrebno opredeliti tudi metode ocenjevanja vrednosti 
nepremičninskih pravic. Pri metodah gre za obliko oziroma postopek ocenitve, ki jih 
ocenjevalec uporabi pri pristopu ocenjevanja vrednosti določene nepremičnine.  
 
Z uveljavitvijo Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV) velja hierarhija 
standardov ocenjevanja vrednosti, ki je zasnovana tako, da opredeljuje tri temeljne ravni 
standardov.  
 
Vse tri ravni so podrobno opredeljene v pravilih stroke Slovenskega inštituta za revizijo. 
Standardi na prvi ravni se nanašajo na zakonodajo s področja ocenjevanja vrednosti, drugo 
temeljno raven predstavljajo pojasnila  strokovnega sveta IR, metodološka gradiva in 
priročniki, tretja raven pa obsega domačo in tujo strokovno literaturo. 
 
Kot vrsto vrednost oziroma standard ocenjevanja vrednosti poznamo po MSOV dve vrsti 
vrednosti in sicer: 

a) Tržno vrednost (market value) – MSOV 1, 
b) Netržno vrednosti (non-market value) – MSOV – 2. 

 
Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za katerega bi morala voljan kupec in voljan prodajalec 
zamenjati premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v skladu z dogovorom na čisti poslovni 
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podlagi po ustreznem trženju, pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez 
prisile. 
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V okviru določanja tržne vrednosti obstajajo trije načini ocenjevanja vrednosti 
nepremičninskih pravic in sicer (po MSOV 2011):  

1) Način tržnih primerjav nakazuje vrednost s primerjavo ocenjevanega sredstva z 
enakimi ali podobnimi sredstvi, za katera so na voljo informacije o cenah. Pri tem 
načinu je v prvem koraku treba proučiti cene za posle enakih ali podobnih sredstev, ki 
so se v zadnjem času pojavili na trgu. Če je bilo v zadnjem času le malo takih poslov, 
bo morda treba ustrezno proučiti tudi cene enakih ali podobnih sredstev, ki so na borzi 
ali ponujeni v prodajo, vendar je treba jasno ugotoviti in kritično analizirati ustreznost 
teh informacij. Informacije o cenah iz drugih poslov bo morda treba prilagoditi glede 
na vse razlike med pogoji dejanskega posla in podlago vrednosti ter vse predpostavke, 
ki jih je treba sprejeti pri ocenjevanju vrednosti. Obstajajo lahko tudi razlike v 
pravnih, ekonomskih ali fizičnih značilnostih sredstev iz drugih poslov in sredstva, 
katerega vrednost se ocenjuje. 

2) Na donosu zasnovan način nakazuje vrednost s pretvorbo prihodnjih denarnih tokov v 
sedanjo vrednost kapitala. Ta način upošteva donos, ki ga bo sredstvo ustvarilo v 
okviru svoje dobe koristnosti, in nakazuje njegovo vrednost v procesu kapitalizacije. 
Kapitalizacija pomeni pretvorbo donosa v sedanjo vrednost z uporabo ustrezne 
diskontne mere. Tok donosa lahko izhaja iz pogodbe ali pogodb, lahko pa tudi nima 
pogodbene podlage, npr. pričakovani dobiček, ustvarjen z uporabo ali posedovanjem 
sredstva. Metode, ki spadajo v na donosu zasnovan način, so: 

•  metoda kapitalizacije donosa, pri čemer se za normalizirani donos tipičnega obdobja 
uporablja ena mera za vsa tveganja ali splošna mera kapitalizacije; 
•  metoda diskontiranega denarnega toka, pri čemer se diskontna mera uporablja za vrsto 
denarnih tokov za prihodnja obdobja, ki se diskontirajo na sedanjo vrednost; 
•  različni modeli ocenjevanja vrednosti opcij. 

Na donosu zasnovan način se lahko uporablja za ocenjevanje obveznosti z 
upoštevanjem denarnih tokov, potrebnih za poravnavanje obveznosti do njihove 
dokončne poravnave. 

3) Nabavnovrednostni način nakazuje vrednost z uporabo ekonomskega načela, da kupec 
za sredstvo ne bo plačal več, kot je cena za pridobitev sredstva enake koristnosti z 
nakupom ali z gradnjo oziroma izdelavo. Ta način temelji na načelu substitucije, da 
cena, ki bi jo kupec na trgu plačal za sredstvo, katerega vrednost se ocenjuje, ne bi bila 
višja od stroškov za nakup ali gradnjo oziroma izdelavo enakovrednega sredstva, 
razen če gre za neprimeren čas, težave ali nevšečnosti, tveganje ali druge dejavnike. 
Pogosto je sredstvo, katerega vrednost se ocenjuje, zaradi starosti ali zastarelosti manj 
privlačno od drugega, ki bi ga bilo mogoče kupiti ali izdelati. V takem primeru 
utegnejo biti potrebne tudi prilagoditve na ceno drugega možnega sredstva glede na 
zahtevano podlago vrednosti. 

 
V cenitvi uporabim na donosu zasnovan način in način tržnih primerjav za zemljišče in  
nabavnovrednostni način glede na namen vrednotenja. 
 
3.1 Na donosu zasnovan način 
 
Predstavitev načina: 
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Na donosu zasnovan način nakazuje vrednost s pretvorbo prihodnjih denarnih tokov v sedanjo 
vrednost kapitala. Ta način upošteva donos, ki ga bo sredstvo ustvarilo v okviru svoje dobe 
koristnosti, in nakazuje njegovo vrednost v procesu kapitalizacije. Kapitalizacija pomeni 
pretvorbo donosa v sedanjo vrednost z uporabo ustrezne diskontne mere. Tok donosa lahko 
izhaja iz pogodbe ali pogodb, lahko pa tudi nima pogodbene podlage, npr. pričakovani 
dobiček, ustvarjen z uporabo ali posedovanjem sredstva.  
 
Način se lahko zanesljivo uporablja le, če so na voljo pomembni primerljivi podatki. Najprej 
je potrebno opraviti tržno raziskavo, nato pa proučiti izkaz prihodkov in odhodkov, ki je 
predložen za premoženje, ki je predmet ocenjevanja vrednosti. Ta korak vključuje študijo 
preteklih prihodkov in odhodkov obravnavanega premoženja in drugih konkurenčnih vrst 
premoženja, za katere so na voljo podatki. Nato se pripravi denarni tok, ki izraža pričakovanja 
trga, izloča posebne dogodke določenega lastnika in zagotavlja obliko, ki pomaga pri 
nadaljnji analizi.  
 
Metode, ki spadajo v na donosu zasnovan način, so: 
•  metoda kapitalizacije donosa, pri čemer se za normalizirani donos tipičnega obdobja 
uporablja ena mera za vsa tveganja ali splošna mera kapitalizacije; 
•  metoda diskontiranega denarnega toka, pri čemer se diskontna mera uporablja za vrsto 
denarnih tokov za prihodnja obdobja, ki se diskontirajo na sedanjo vrednost; 
•  različni modeli ocenjevanja vrednosti opcij. 

Na donosu zasnovan način se lahko uporablja za ocenjevanje obveznosti z 
upoštevanjem denarnih tokov, potrebnih za poravnavanje obveznosti do njihove 
dokončne poravnave. 

 
3.1.1. Ocena vrednosti po na donosu zasnovanem načinu 
 
Predstavitev načina: 
 
Pri na donosu zasnovanem načinu se oblikuje oceno vrednosti na način, da s pomočjo izbrane 
stopnje kapitalizacije spremenimo pričakovani letni dohodek nepremičnine v njeno vrednost 
oziroma, da s pomočjo diskontnih stopenj diskontiramo bodoče prejemke na sedanjo 
vrednost. Kapitalizacija dohodka je torej proces, pri katerem niz bodočih prejemkov dohodka 
spremenimo v en sam znesek sedanje vrednosti. 
 
Ta način običajno zahteva naslednje osnovne korake: 

- Ocena potencialnega prihodka za predmetno posest na realnih osnovah, 
- Ocena odbitka za neizkoriščenost (nezasedenost) in ocena odbitka za neizterljivost, 
- Sprememba toka dohodka v sedanjo vrednost na dva načina: ali s kapitalizacijsko 

mero pri direktni kapitalizaciji letnega dobička ali z diskontno stopnjo pri analizi 
diskontiranega denarnega toka 

 
Formula:Vrednost ocenjevane nepremičnine = stanovitni dobiček / mera kapitalizacije 
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Pri izračunu po dohodkovni metodi upoštevamo, da je podobne prostore možno oddati v 
najem pod tržnimi pogoji. Daljše kot je obdobje oddaje, večja je zanesljivost prihodka od 
najemnin. Pripadajoče zemljišče sodi k objektom oziroma je njihov sestavni del in je 
vključeno v najemnino prostorov. 
 
Pristop k ocenjevanju vrednosti po metodi kapitaliziranja dobička zahteva naslednje korake: 
 
1) Oceniti potencialni prihodek za posest na stabiliziranih osnovah  
2) Oceniti in odšteti višino odbitka za nezasedenost nepremičnine in neizterljivost 

najemnine; 
3) Oceniti in prišteti druge eventualne povprečne letne prihodke;  
4) Dobljenemu rezultatu pravimo efektivni prihodek; 
5) Oceniti in odšteti druge stalne in spremenljive odhodke poslovanja; 
6) Dobljenemu rezultatu pravimo stanovitni dobiček od nepremičnine -  D; 
7) Določimo mero kapitalizacije - spremeniti dobljeni tok dohodka v vrednost tako, da 

uporabimo: 
a) tržno stopnjo kapitalizacije, če gre za metodo direktne kapitalizacije 
b) diskontno stopnjo, če gre za analizo diskontiranega denarnega toka 

 
Pri izračunu stanovitnega dobička upoštevam sledeča izhodišča: 
 

- najemnine, ki jih uporabljam v izračunih so prilagojene najemnine,kar pomeni, da ne 
vključujejo stroške poslovanja: splošni administrativni stroški, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, ostali stroški kot so upravljanje, tekoče vzdrževanje, 
fizično varovanje objekta, voda, ogrevanje, kanalščina, čiščenje skupnih prostorov, 
skupna elektrika;  

- odbitek za nezasedenost v višini 8,00 % je upoštevan izkustveno na podlagi možne 
pričakovane nezasedenosti, glede na tip nepremičnine,  

- odbitek za neizterljivost (neplačane najemnine) v višini 8,00% je upoštevan na osnovi 
splošnega podatka, ki ga uporabljajo investicijski skladi za vrednotenje naložb tega 
tipa; 

-  najemodajalec je dolžan plačevati stroške splošnega osnovnega zavarovanja objekta, 
ki jih skladno z navedbami zavarovalnice ocenim na 0,77 % vrednosti efektivnega 
letnega prihodka, ima stroške upravljanja stavbe in stroške, povezane z odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (ki se plača glede na lokacijo in 
opremljenost skladno po opravljenem vrednotenju lokacije – točkovanje). Skupaj so ti 
stroški ocenjeni na 2,00% efektivnega letnega prihodka. 

- nadomestitvena rezerva ali rezervacije za investicijsko vzdrževanje je potrebno 
upoštevati zaradi elementov zgradbe z kratko življenjsko dobo in jih je potrebno 
večkrat zamenjati ali prenoviti, obenem pa izvesti temeljito prenovo vsako 10. – 12. 
leto Zato je potrebno vsako leto del izdatkov rezervirati. Nadomestitveno rezervo 
ocenjujem v višini 2,50 % v efektivnem prihodku – stavba je nova. 

- stopnja kapitalizacije je izračunana po tržni metodi; 
 
Stopnja kapitalizacije je določena z metodo dograjevanja. 
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Primerljive oddaje: 
 
Primerljivi poslovni prostori imajo najemnine med 9,50 EUR/m2/mesec, brez stroškov in 
DDV in 13,00 EUR/m2/mesec, brez stroškov in DDV ter brez upoštevane neizterljivosti in 
nezasedenosti. 
 
Primerljive oddaje - oglasi 
 
BEŽIGRAJSKI DVOR, BEŽIGRAD - WTC 78,85 m2, prostor za storitve, zgrajen l. 1993, 2. 
nad., LJUBLJANA BEŽIGRAD-WTC, oddamo reprezentativni poslovni prostor 78,85 m2, 
kateri zajema sprejemno pisarno, sejno sobo, čajno kuhinjo, sanitarije ter 1x pisarno, 
komfortno, klimatizirano, popolnoma opremljeno, locirano v 2 nadstropju stolpnice WTC 
(World Trade Center ), zgrajeno l. 1993, opremljeno z vsemi priključki, z.k. urejeno, z 
možnostjo takojšnjega prevzema. Možnost najema parkirnega prostora v garažni hiši, 
oddamo. Cena: 12,00 EUR/mes 
 
ČRNUČE 119 m2, pisarna, zgrajena l. 2007, pisarniški prostori, oddamo. Cena: 10,50 
EUR/mes 
 
ČRNUČE 160 m2, pisarna, zgrajena l. 2007, pisarniški prostori, oddamo. Cena: 10,50 
EUR/mes - Oddamo 160,05 m2 pisarniških prostorov s teraso 94,04 m2 v urejeni poslovni 
stavbi v Črnučah, dober kilometer od ljubljanske obvoznice. Najemnik ima možnost najema 
parkirišč v kletni etaži in na zunanjih površinah.  
 
LJ. BEŽIGRAD 200 m2, pisarna, adaptirana l. 2000, 1. nad., oddamo. Cena: 9,50 EUR/mes 
 
LJ. BEŽIGRAD, IOC BRNČIČEVA 185 m2, pisarna, zgrajena l. 2002, 3/3 nad., v moderni 
urejeni poslovni stavbi, 3. nadstropje, 3 velike in 1 manjša pisarna, souporaba sanitarij in 
čajne kuhinje, klimatizirano, 24 urno varovanje, 4 parkirna mesta, vseljivo takoj, oddamo. 
Cena: 11,00 EUR/mes 
 
LJ. CENTER, HOTEL LEV 130 m2, pisarna, zgrajena l. 1964, adaptirana l. 2006, 12/12 nad.,  
v središču Ljubljane, le 5min stran od strogega centra, oddamo poslovne prostore s 
prečudovitim razgledom. Izbirate lahko pogled na mestno središče in Ljubljanski grad ali na 
zelen del Ljubljane, park Tivoli, oddamo. Cena: 11,00 EUR/mes 
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LJ. MOSTE, PRVO NADSTROPJE 500 m2, pisarna, zgrajena l. 2010, zgrajeno 2010, bližina 
BTC, zagotovljena parkirišča, dober dostop, oddamo. Cena: 10,00 EUR/mes 
 
LJ. MOSTE, NOVOGRADNJA, PRVO NADSTROPJE 1.200 m2, pisarna, zgrajena l. 2010, 
zgrajeno 2010, bližina BTC, zagotovljena parkirišča, dober dostop, oddamo. Cena: 10,00 
EUR/mes 
 
STEGNE 478 m2, pisarna, zgrajena l. 2001, oddamo. Cena: 9,50 EUR/mes 
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Tabela 14: Izračun stanovitnega dobička  
 
Prilagoditev / opis Ocenjevana 
  nepremičnina 
    
Poslovne površine 223,09 

 Proizvodne/pomožne površine 18,71 
Skupaj površin 241,80 
Površine za oddajo   

 Uporabne površine (m2) 223,09 
Cena za m2 12,00 € 
Najemnina 2.677,08 € 

 Pomožne površine (m2) 18,71 
Cena za m2 12,00 € 
Najemnina 224,52 € 
Parkirni prostori (kom) 8,00 
Cena za parkirni prostor 65,00 € 
Najemnina za parkirna mesta 520,00 € 
Skupaj najemnina/mesec 3.421,60 € 

Prilagoditev / opis   Ocenjevana 
    neremičnina 
Predvidena mesečna najemnina poslovnega dela 2.677,08 € 
Predvidena mesečna najemnina proizvodnega dela 224,52 € 
Predvidena mesečna najemnina za parkirna mesta 520,00 € 
Skupna predvidena mesečna najemnina   3.421,60 € 
Skupna letna najemnina   41.059,20 € 
Odbitek za nezasedenost v %   8,00% 
Odbitek za nezasedenost v EUR   3.284,74 € 
Odbitek za neizterljivost v %   8,00% 
Odbitek za neizterljivost v EUR   3.284,74 € 
EFEKTIVNI PRIHODEK   34.489,73 € 

Drugi prihodki   0 

Stalni stroški (zavarovanje, upravljanje)   821,18 € 
Nadomestitvena rezerva   1.026,48 € 
STANOVITNI DOBIČEK   32.642,06 € 

 
Mero kapitalizacije določimo s pomočjo metode dograjevanja, kjer jo izračunamo kot 
seštevek: 
- netvegane premije, ki jo ocenimo na 3,00 %,  
- premije za tveganje, ki jo ocenimo na 2,50 %, 
- premije za nelikvidnost, ki jo glede na tip nepremičnine ocenimo na 2,00 % 
- premije za gospodarjenje z naložbo, ki jo ocenimo na 0,33%, 
- premije za ohranitve kapitala, ki jo ocenimo na 0,33% 
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kar skupaj znaša 8,16%. 
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Netvegana donosnost  
 
Ključno vprašanje pri oceni mere kapitalizacije je ocena netvegane donosnosti. Običajno se za 
izračun netvegane donosnosti uporabljajo podatki o donosnosti državnih obveznic, saj gre pri 
njih po definiciji za netvegano naložbo.  
 
Uporabljajo pa se lahko tudi drugi podatki o donosnosti, kot je donosnost dolgoročnih 
bančnih depozitov in podobno.  
 
Stopnjo netvegane donosnosti sem ocenil na podlagi podatkov o minimalni zajamčeni 
donosnosti obvezno Republike Slovenije, ki jih objavlja Ministrstvo za finance RS.  
 
Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo stopnjo netvegane donosnost kot povprečno 
stopnjo donosnosti izdanih  obveznic Republike Slovenije. 
 
Poseben problem je predstavljala tudi inflacija, saj višina inflacije vpliva na realno stopnjo 
donosnosti. Po uradnih virih (Statističnega urada) je  v zadnjih treh letih znašala stopnja 
inflacije  2,1 %. 
 
Stopnjo realne netvegane stopnje donosnosti določim na 3,00 % 
 
Premija za tveganje   
 
je različno ocenjena, povezana pa je s tveganji pri oddaji nepremičnine v najem. Običajno je 
ta stopnja med 1 % in 6 %, v tem času, ko je nivo tržnih dogajanj nizek, ocenjujem to stopnjo 
na 2,50 %.  
 
Premija za slabšo likvidnost   
 
obračunavamo zaradi dejstva, da je realno naložbo teže prodati kot kratkoročno finančno 
naložbo. Običajno se višino te premije ocenjuje z razliko med obrestnimi merami med 
dolgoročnimi in kratkoročnimi naložbami. Obrestne mere so odvisne od ročnosti, višini 
depozita in drugih faktorjev. Po podatkih iz ponudbe NLB znaša ta razlika povprečno med 
obrestno mero za mesečni depozit in obrestno mero za 60 mesečni depozit 1,30 %. Glede na 
tip nepremičnine, ponudbo na trgu in povpraševanje, kjer je razkorak nesorazmeren, 
upoštevam 2,00 %. 
 
Premija za gospodarjenje z naložbo   
 
pomeni premijo, ki bi jo lastnik dobil, če bi sam gospodaril z naložbo. Običajno se uporablja 
višine med 0,3 % in 0,4 %. To premijo ocenim z 0,33 %. 
 
Premijo za ohranitev kapitala  
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Če jo izračunamo po Ringovi časovno enakomerni metodi ob predpostavki, da je 
amortizacijska doba 60 let dobimo ocenjeno premijo za ohranitev kapitala 1,67 %.  
 
Vendar v zadnjih letih  sprememba doktrine ocenjevanja vrednosti zahteva  uporabo metod, ki 
temeljijo na izračunu nabranih amortizacijskih popravkov, predvsem Hoskoldove metode, ki 
predpostavlja oplemenitev popravkov po realni donosnosti, ki je enaka netvegani stopnji 
donosnosti. 
 
Glede na izbrano stopnjo netvegane donosnosti, premije za tveganje in premije za likvidnost, 
ki je dokaj visoka zaradi tipa nepremičnine, premijo ocenim na 0,33%. 
 
 

 
Vrednost nepremičnine z uporabo na donosu zasnovanega načina s kapitalizacijsko 

stopnjo po metodi dograjevanja je (brez davščin) 
 

32.642,06 EUR / 0,0816 = 400.025,29 EUR 
 

zaokrožemo 
 

400.025 EUR 
 

 
3.2 Nabavnovrednostni način 
 
Predstavitev načina: 
 
Vrednost obravnavane nepremičnine po nabavnovrednostnem načinu predstavlja vsota 
vrednosti, pripisana zemljišču, kot če bi bilo prazno in sedanje vrednosti izboljšav. Sedanjo 
vrednost izboljšav predstavlja cena novogradnje, zmanjšana za fizično poslabšanje ter 
funkcionalno in ekonomsko zastarelost. 
 
3.2.1 Ocena vrednosti, pripisana zemljišču 
 
Za vrednotenje lastninskih pravic praznih zemljišč obstajajo nekatere specifične metode. Pri 
vrednotenju raznih zemljišč je običajno primarna metoda primerljivih prodaj, ki najbolj 
direktno odraža vrednost iz tržnih razmer. 
 
Vrednotenje zemljišča je na najbolj zahtevnih nalog vsakega vrednotenja in je sestavni del 
vrednotenja po nabavnovrednostnem načinu in pri ugotavljanju in analizi najugodnejše 
oziroma najgospodarnejše rabe. Pri vrednotenju zemljišča je potrebno posebej proučiti obseg 
nepremičninskih pravic, ki  izhajajo iz ocenjevanega zemljišča in ki jih imetnik lahko uživa in  
ki predstavljajo pomemben vidik vrednotenja. 
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Osnovna metoda vrednotenja zemljišč je metoda primerljivih prodaj, po kateri se ocenjuje 
vrednost zemljišča po opravljenih transakcijah na trgu. Seveda je ta metoda natančna in 
uporabna v primeru, ko prosti trg deluje in je na trgu dovolj podatkov o primerljivih 
transakcijah. 
 
Za ocenjevanje vrednosti zemljišča imamo po MSOV na voljo več metod in sicer: 
 

- Metoda primerljivih prodaj je metoda, kjer ocenimo vrednost na podlagi prodaj 
podobnih zemljišč, za katere obstajajo podatki, 

- Metoda razčlenitve razvoja sloni na projekciji razvijanja prihodkov in odhodkov, 
povezanih s procesom, in diskontiranjem posledičnih čistih prihodkov oziroma 
donosov. 

- Če ni na voljo neposrednih tržnih podatkov in primerjav vrednosti zemljišč je mogoče 
z določenimi omejitvami in pazljivostjo uporabiti še naslednje metode: 

- Metoda izločevanja, sloni na ocenjevanju izboljšav in izločanju teh stroškov iz celotne 
cene sicer primerljivega zemljišča, 

 
- Metoda zemljiškega ostanka sloni na določitvi čistega donosa in njegovi delitvi na 

donos iz izboljšave in donos iz zemljišča. Donos, ki ga pripišemo zemljišču nato 
kapitaliziramo v izkaz vrednosti, 

- Metoda kapitalizacije zemljiške rente, če lahko zemljišče neodvisno prinaša zemljiško 
rento. 

- Metoda razvoja zemljišča sloni na oceni vrednosti zemljišča v primeru optimalnega 
razvoja oziroma gradnje. 

 
Način tržnih primerjav za zemljišče - predstavitev načina: 
 
Način tržnih primerjav nakazuje vrednost s primerjavo ocenjevanega sredstva z enakimi ali 
podobnimi sredstvi, za katera so na voljo informacije o cenah.  
 
Pri tem načinu je v prvem koraku treba proučiti cene za posle enakih ali podobnih sredstev, ki 
so se v zadnjem času pojavili na trgu.  
 
Če je bilo v zadnjem času le malo takih poslov, bo morda treba ustrezno proučiti tudi cene 
enakih ali podobnih sredstev, ki so na borzi ali ponujeni v prodajo, vendar je treba jasno 
ugotoviti in kritično analizirati ustreznost teh informacij. Informacije o cenah iz drugih poslov 
bo morda treba prilagoditi glede na vse razlike med pogoji dejanskega posla in podlago 
vrednosti ter vse predpostavke, ki jih je treba sprejeti pri ocenjevanju vrednosti.  
 
Obstajajo lahko tudi razlike v pravnih, ekonomskih ali fizičnih značilnostih sredstev iz drugih 
poslov in sredstva, katerega vrednost se ocenjuje. Na splošno so cenjene vrste premoženja 
primerjane s prodajo podobnih vrst premoženja, do katerih je prišlo na prostem trgu. Lahko se 
upošteva tudi ponudbe. Ocenjevanje vrednosti pravice na nepremičnini po načinu tržnih 
primerjav temelji na načelu nadomestitve/substitucije. To pomeni, da racionalni kupec ni 
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pripravljen plačati za predmetno nepremičnino več, kot bi znašali stroški nabave podobne 
nepremičnine z enakovredno uporabnostjo. 
 
Postopek dela pri ocenjevanju vrednosti pravice na nepremičnini po načinu tržnih primerjav je 
naslednji: 

1) Zbrati oziroma pridobiti je potrebno podatke o primerljivih nepremičninah, 
2) Tako zbrane podatke je potrebno preveriti, da se prepričamo, če odražajo poštene tržne 

vrednosti (kar pomeni, da prodaja ni bila po prisilo, da sta obe stranki imeli zadosti 
informacij), upoštevamo pa tudi način plačila, rok plačila in morebitne stroške 
financiranja, 

3) Izvedemo prilagoditve med tako zbranimi primerljivimi nepremičninami glede na 
našo obravnavano nepremičnino. 

 
Za analizo primerljivih prodaj sem pridobil podatke o prodaji in ponudbi primerljivih zemljišč 
v okolici, glede na razpoložljivost podatkov ETN in trgoskop. 
 
Tabela 15: Prikaz primerljivih prodaj zemljišč - tržnih primerjav 
 
 Objekt – lokacija – osnovni podatki 
1. Skupna cena: 125.000 EUR 

Nepremičnina/-e: 
- Zazidljivo zemljišče: 475 m2 
- Vrsta rabe: stanovanjska  
Kraj: Ljubljana, Šmartno pod Šmarno Goro 
Transakcija: 642602 – 10.04.2013 
 

2. Skupna cena: 300.000 EUR 
Nepremičnina/-e: 
- Zazidljivo zemljišče: 2.426 m2 
- Vrsta rabe: poslovna 
Kraj: Ljubljana, Moste 
Transakcija: 643798 – 04.04.2013 
 

3. Skupna cena: 140.000 EUR 
Nepremičnina/-e: 
- Zazidljivo zemljišče: 634 m2 
- Vrsta rabe: stanovanjska  
Kraj: Ljubljana, Galjevica 
Transakcija: 644260 – 05.04.2013 
 

4. Skupna cena: 320.000 EUR 
Nepremičnina/-e: 
- Zazidljivo zemljišče: 910 m2 
- Vrsta rabe: stanovanjska  
Kraj: Ljubljana, Koseze 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 65

Transakcija: 652468 – 23.05.2013 
 

5. Skupna cena: 120.242 EUR 
Nepremičnina/-e: 
- Zazidljivo zemljišče: 506 m2 
- Vrsta rabe: stanovanjska  
Kraj: Ljubljana, Rudnik - Ilovica 
Transakcija: 652807 – 13.06.2013 
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Tabela 16a: Prilagoditve in ocena vrednosti zemljišča po metodi tržnih primerjav 
 
Prilagoditev / opis Ocenjevana Nepremičnina 1 Nepremičnina 2 
  nepremičnina Ljubljana Ljubljana 
Vrednost v EUR   125.000,00 € 300.000,00 € 
Velikost (m2) 243,92 475,00 2.426,00 
Zazidljivo da da da 
Namembnost zazidljiva stanovanjska poslovna 
Infrastruktura urejena urejena urejena 
Posebnosti pozidano ni ni 
Vrednost EUR/m2   263,16 € 123,66 € 

PRILAGODITVE 
Lokacija Letališka 29 Šmartno LJ Moste 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Velikost   ni dejavnik ni dejavnik 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Čas prodaje   10.4.2013 4.4.2013 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Namembnost   stanovanjska poslovna 
prilagoditev   -15,00% 0,00% 
Gostota pozidave   slabša slabša 
prilagoditev   25,00% 50,00% 
Gradbeno dovoljenje   ne ne 
prilagoditev   15,00% 15,00% 
Infrastruktura in KP   ne KP ne KP 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Posebnosti   ni dejavnik ni dejavnik 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Skupaj prilagoditev 
v %   25,00% 65,00% 
v EUR/m2   65,79 € 80,38 € 
Prilagojena vrednost v 
EUR/m2   328,95 € 204,04 € 
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Tabela 16b: Prilagoditve in ocena vrednosti zemljišča po metodi tržnih primerjav 
 
Prilagoditev / opis Ocenjevana Nepremičnina 3 Nepremičnina 4 
  nepremičnina Ljubljana Ljubljana 
Vrednost v EUR   140.000,00 € 320.000,00 € 
Velikost (m2) 243,92 634,00 910,00 
Zazidljivo da da da 
Namembnost zazidljiva stanovanjska stanovanjska 
Infrastruktura urejena urejena urejena 
Posebnosti pozidano ni ni 
Vrednost EUR/m2   220,82 € 351,65 € 

PRILAGODITVE 
  Lokacija Letališka 29 LJ Galjevica LJ Koseze 

prilagoditev   0,00% 0,00% 
Velikost   ni dejavnik ni dejavnik 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Čas prodaje   10.4.2013 10.4.2013 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Namembnost   stanovanjska stanovanjska 
prilagoditev   -15,00% -15,00% 
Gostota pozidave   slabša slabša 
prilagoditev   25,00% 25,00% 
Gradbeno dovoljenje   ne ne 
prilagoditev   15,00% 15,00% 
Infrastruktura in KP   ne KP ne KP 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Posebnosti   ni dejavnik ni dejavnik 
prilagoditev   0,00% 0,00% 
Skupaj prilagoditev 
v %   25,00% 25,00% 
v EUR/m2   55,21 € 87,91 € 
Prilagojena vrednost v 
EUR/m2   276,03 € 439,56 € 
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Tabela 16c: Prilagoditve in ocena vrednosti zemljišča po metodi tržnih primerjav 
 
Prilagoditev / opis Ocenjevana Nepremičnina 5 
  nepremičnina Ljubljana 
Vrednost v EUR   120.242,00 € 
Velikost (m2) 243,92 506,00 
Zazidljivo da da 
Namembnost zazidljiva stanovanjska 
Infrastruktura urejena urejena 
Posebnosti pozidano ni 
Vrednost EUR/m2   237,63 € 

PRILAGODITVE 
 Lokacija Letališka 29 LJ Rudnik Ilovica 

prilagoditev   0,00% 
Velikost   ni dejavnik 
prilagoditev   0,00% 
Čas prodaje   10.4.2013 
prilagoditev   0,00% 
Namembnost   stanovanjska 
prilagoditev   -15,00% 
Gostota pozidave   slabša 
prilagoditev   25,00% 
Gradbeno dovoljenje   ne 
prilagoditev   15,00% 
Infrastruktura in KP   ne KP 
prilagoditev   0,00% 
Posebnosti   ni dejavnik 
prilagoditev   0,00% 
Skupaj prilagoditev 
v %   25,00% 
v EUR/m2   59,41 € 
Prilagojena vrednost v 
EUR/m2   297,04 € 

 
Obrazložitev upoštevanih prilagoditev: 

1) Prilagoditev zaradi lokacije – prilagoditve niso izvedene glede na lokacijo. 
2) Prilagoditev zaradi velikosti – prilagoditev ni, velikost ni dejavnik prilagoditve. 
3) Prilagoditev zaradi časa prodaje – ocena prilagoditev ni izvedena. 
4) Prilagoditev zaradi namembnosti – prilagoditev je izvedena zaradi dejstva, da je 

stanovanjska raba boljša od poslovne glede na razmere na trgu. Ocena je izkustvena. 
5) Prilagoditev zaradi gostote pozidave (dovoljene) - prilagoditev je opazna, zemljišče je 

izkoriščeno bolj zaradi obstoječe pozidave. 
6) Prilagoditev zaradi GD je izvedena, ker so predmet primerjave zemljišča brez stavb. 
7) Prilagoditev zaradi infrastrukture –  prilagoditev tega dejavnika ni, KP je prikazan 

ločeno. 
8) Prilagoditev zaradi posebnosti ni. 
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Za izračun vrednosti izberem prilagojeno vrednost vseh petih primerjanih nepremičnin, ki 
znaša 309,12 EUR/m2, brez davščin. Vrednost velja za golo zemljišče. 
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Vrednost zemljišča po metodi tržnih primerjav tako znaša 
 

309,12 EUR/m2 * 243,92 m2 = 75.400,08 EUR 
 
 
Upoštevan je strošek komunalnega prispevka 108,00 EUR/m2 za neto tlorisne površine 
objektov na zemljišču. Strošek je ocenjen izkustveno glede na podlagi lastne baze podatkov. 
 
Tabela 17: Ocena vrednosti deleža pripisanega zemljišču 
 
VREDNOST DELEŽA PRIPISANEGA 
ZEMLJIŠČU     
Opis Površina (m2) Vrednost v EUR Skupaj v EUR 
Zemljišče 243,92 309,12 € 75.400,08 € 
Komunalni prispevek 241,80 108,00 € 26.114,40 € 

SKUPAJ 101.514,48 € 
 
3.2.2 Ocena stroškov gradnje novih izboljšav 
 
Vrednost novih izboljšav se lahko oceni na osnovi reprodukcijskih ali nadomestitvenih 
stroškov.  
 
Nabavnovrednostni način temelji na oceni stroškov za pridobitev enakovredne  nepremičnine, 
saj preudarni naložbenik za nepremičnino ni pripravljen plačati več, kot pa znašajo stroški 
postavitve enakovredne nepremičnine. Tako pridobljeno oceno nato zmanjšamo za obseg 
vrednosti zmanjšanja zaradi fizičnih, notranjih in zunanjih vplivov in povečamo za vrednost 
zemljišča. Zastaranje je vezano na samo vrsto rabe in leto izgradnje ter fizičnega zastaranja. 
Stavba je novogradnja in zastaranja ni. 
 
Postopek ocenjevanja vrednosti nepremičnine po nabavnovrednostnem načinu poteka v 
naslednjih korakih: 

 
1. Ocenitev vrednosti zemljišča, kot bi bilo nepozidano, 
2. Ocenitev stroškov izgradnje nadomestitvene oziroma  enakovredne nepremičnine, 
3. Ocenitev zmanjšanja vrednosti nepremičnine zaradi fizičnega, funkcionalnega in 

ekonomskega zastaranja, 
4. Popravek nadomestitvene vrednosti za obseg zmanjšanja vrednosti, 
5. Izračun vrednosti nadomestitvenega objekta skupaj s pripadajočim zemljiščem, 

 
O okviru nabavnovrednostnega načina obstaja nabavnovrednostna metoda, ki je ena 
najzahtevnejših metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin zaradi potrebe po dobrem 
poznavanju kalkulacij. Pri tej metodi lahko izračunavamo nadomestitveno ali pa 
reprodukcijsko vrednost izgradnje oziroma izboljšave.  
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Za posebne primere pa se uporablja še druga metoda, to je metoda zmanjšane nadomestitvene 
vrednosti, ki pa se uporablja predvsem pri ocenjevanju vrednosti specialnih sredstev za 
računovodsko poročanje, kjer neposredni tržni dokazi niso razpoložljivi ali pa so omejeni. 
 
Vrednost novega objekta lahko ocenimo na dva načina in sicer: 
 

1. Določimo lahko stroške natančnega dvojnika ocenjevanega objekta, tedaj govorimo o 
reprodukcijskih stroških in reprodukcijski vrednosti, 

2. Ocenimo stroške postavitve objekta enake funkcionalne uporabnosti, vendar 
zgrajenega po novih principih in s sodobnimi materiali. Tedaj govorimo o 
nadomestitvenih stroških in nadomestitveni  vrednosti.  

 
Fizična obraba je posledica uporabe in je lahko odpravljiva ali pa ne. Ocenjujemo obrabo 
posameznih elementov predvsem z vidika, ali je obraba odpravljiva ali ne. To je odvisno 
predvsem od stroškov oziroma njihovega učinka na povečanje vrednosti nepremičnine. Če so 
stroški za popravila manjši od povečanja vrednosti nepremičnine je obraba odpravljiva, če pa 
niso pa ni.  Glede na to, da je objekt iz leta 2006-2008 in ponovno renoviran  - notranjost leta 
2011-2012,  bom fizične obrabe upošteval v predvidenem obsegu. 
 
Funkcionalno zastaranje pomeni, da uporabnost nepremičnine ni več taka, kot je bila ob 
izgradnji. Funkcionalno zastaranje je lahko odpravljivo ali pa ne, kar je zopet povezano s 
stroški popravila in njihovim vplivom na povečanje vrednosti nepremičnine. Ta vrsta 
zastaranja je lahko povezana tudi z razmerjem med površino zemljišča in površino objekta ali 
pa med bruto in uporabno površino objekta, ki jo je mogoče koristiti, vendar v tem primeru ni 
teh elementov, zato te zastaranosti ne bom upošteval. 
 
Nadomestitveni stroški se nanašajo na nepremičnino, ki je zgrajena po sodobnih 
funkcionalnih standardih, zato funkcionalna zastaranost ni smiselna in jo ne bom upošteval 
 
Gospodarsko zastaranje je zastaranje zaradi gospodarskega okolja, vendar v tem primeru ni 
teh elementov, zato te zastaranosti ne bom upošteval. 
 
Izračun vrednost  je narejen na podlagi usmeritev in podatkov iz baze PEG, ki vsebuje med 
drugim elemente in cene posameznih del znotraj skupine gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del za posamezne vrste objektov. Elementi in posamezne postavke so razvidne 
iz naslednjih tabel. 
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Tabela 18: Pokalkulacija za poslovni del   
 

Gradbena dela     
temelji 73,13 € 6,50% 
nosilne konstrukcije - stene 78,75 € 7,00% 
nosilne konstrukcije - plošče 90,00 € 8,00% 
nosilne konstrukcije - streha 50,63 € 4,50% 
stopnišča, jaški 33,75 € 3,00% 
kanalizacija, ostala dela 16,88 € 1,50% 
zunanja ureditev 33,75 € 3,00% 

Obrtniška dela     
krovska dela 50,63 € 4,50% 
kleparska dela 33,75 € 3,00% 
ključavničarska dela 33,75 € 3,00% 
mizarska dela 50,63 € 4,50% 
kamnoseška dela 16,88 € 1,50% 
steklarska dela 33,75 € 3,00% 
keramičarska dela 39,38 € 3,50% 
slikopleskarska dela 33,75 € 3,00% 
tlakarska dela 33,75 € 3,00% 
predelne montažne stene 45,00 € 4,00% 
dvigala 22,50 € 2,00% 

Inštalacijska dela     
vodovodna inštalacija 45,00 € 4,00% 
električna inštalacija 50,63 € 4,50% 
strelovodna inštalacija 11,25 € 1,00% 
ogrevanje 45,00 € 4,00% 
prezračevanje 45,00 € 4,00% 
hlajenje 11,25 € 1,00% 
telefonija, alarm 22,50 € 2,00% 
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Tabela 19: Izračun nadomestitvenih stroškov in fizičnega zastaranja za poslovni del  
 
IZRAČUN NADOMESTITVENIH STROŠKOV   

Vrsta del Nadomestitvena vrednost Nadomestitvena vrednost 
  v % v EUR/m2 
Gradbena dela 33,50% 376,88 € 
Obrtniška dela 35,00% 393,75 € 
Inštalacijska dela 20,50% 230,63 € 
Vodenje projekta 4,00% 45,00 € 
Pripravljalna dela 4,00% 45,00 € 
Dodatna dela 3,00% 33,75 € 

Skupaj 1.125,00 € 

IZRAČUN NADOMESTITVENIH STROŠKOV   

Vrsta del Kratkotrajne komponente Dolgotrajne komponente 
      
Gradbena dela 0,00 € 376,88 € 
Obrtniška dela 393,75 € 0,00 € 
Inštalacijska dela 230,63 € 0,00 € 
Vodenje projekta 0,00 € 45,00 € 
Pripravljalna dela 0,00 € 45,00 € 
Dodatna dela 0,00 € 33,75 € 
Skupaj 624,38 € 500,63 € 

IZRAČUN FIZIČNEGA ZASTARANJA     

Vrsta del Nadomestitvena vrednost Dejanska starost Življenjska doba 
  v EUR/m2 v letih v letih 
Gradbena dela 376,88 € 7,00 50,00 
Obrtniška dela 393,75 € 2,00 25,00 
Inštalacijska dela 230,63 € 2,00 25,00 
Vodenje projekta 45,00 € 2,00 50,00 
Pripravljalna dela 45,00 € 2,00 50,00 
Okolica in atriji 33,75 € 2,00 50,00 

IZRAČUN FIZIČNEGA ZASTARANJA   

Vrsta del Zastarelost Odpisana vrednost 
  v % v EUR/m2 
Gradbena dela 14,00% -52,76 € 
Obrtniška dela 8,00% -31,50 € 
Inštalacijska dela 8,00% -18,45 € 
Vodenje projekta 4,00% -1,80 € 
Pripravljalna dela 4,00% -1,80 € 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 74

Okolica in atriji 4,00% -1,35 € 
Skupaj -107,66 € 
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Tabela 20: Ocena vrednosti dela objekta – poslovni del  
 
OCENA VREDNOSTI OBJEKTA     

Opis površine Površina Nadomestitvena vrednost Odpisana vrednost 
  v m2 v EUR/m2 v EUR/m2 
Uporabne površine 241,80 1.125,00 € -107,66 € 

Opis površine Dejanska  vrednost 
Dejanska  vrednost 

skupaj 
  v EUR/m2 v EUR 
Uporabne površine 1.017,34 € 245.992,21 € 

Skupaj 245.992,21 € 
 
Tabela 21: Ocena vrednosti zunanje ureditve 
 
VREDNOST ZUNANJE UREDITVE     
Opis Površina (m2) Vrednost v EUR Skupaj v EUR 
Zunanje površine 179,42 165,00 € 29.603,71 € 
Parkirišča - 8 kom 104,00 165,00 € 17.160,00 € 
Zastaranje 25% 179,42 -41,25 € -7.400,93 € 

  
SKUPAJ 39.362,78 € 

 
Tabela 22: Ocena celotne vrednosti predmeta ocenjevanja  
 
Vrednost       
Opis Površina (m2) Vrednost v EUR Skupaj v EUR 
Zemljišče 243,92 101.514,48 € 101.514,48 € 
Poslovni prostori 241,80 245.992,21 € 245.992,21 € 
Zunanje površine 179,42 39.362,78 € 39.362,78 € 

SKUPAJ 386.869,47 € 
 

 
Vrednost pravic na nepremičnini po nabavnovrednostnem načinu tako znaša  

 
Skupaj: 386.869,47 EUR (brez davščin) 
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4.0. USKLADITEV NAVEDB VREDNOSTI IN OCENA DOKONČNE VREDNOSTI 
OCENJEVANIH  PRAVIC NA NEPREMIČNINI 
 
Za oceno poštene (tržne) vrednosti je bila glede na vrsto pravice na nepremičnini in namen 
vrednotenja preverjena možnost in primernost uporabe dveh načinov izračuna vrednosti in 
znotraj teh tri tradicionalne metode ocene vrednosti.   
 
Ob upoštevanju vseh dobljenih podatkov, hkrati z domnevami in omejitvenimi pogoji ter 
predvsem ob upoštevanju lokacije nepremičnine, trenutnih tržnih razmer in namena 
ocenjevanja, ocenjujem, da je tržna vrednost ocenjevanih pravic na nepremičnini na dan 
18.11.2013 za potrebe prodaje na trgu: 
 

400.025 EUR (brez davščin) 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 22.11.2013     mag. Tomaž Simrajh, udig 

          pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
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- Pšunder I.: Načini primerljivih prodaj, gradivo za izobraževanje za pridobitev 
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strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Slovenski inštitut za 
revizijo, Ljubljana 2007; 

- Gračanič S.: Gradbeništvo za potrebe ocenjevanja nepremičnin, gradivo za 
izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, 
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2007; 

- Gračanič S.: Ocenjevanje vrednosti zemljišč, gradivo za izobraževanje za pridobitev 
strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Slovenski inštitut za 
revizijo, Ljubljana 2007; 

- Srednik R.: Okoljski in drugi zunanji vplivi na vrednost nepremičnin, gradivo za 
izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, 
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2007; 

- Srednik R.: Nabavnovrednostni način, gradivo za izobraževanje za pridobitev 
strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Slovenski inštitut za 
revizijo, Ljubljana 2007; 

- Nagode Zupančič P.: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje, 
gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec 
nepremičnin, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2007; 
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- Zupančič D.: Analiza najgospodarnejše rabe, gradivo za izobraževanje za pridobitev 
strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Slovenski inštitut za 
revizijo, Ljubljana 2007;  
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