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1. Uvod  
 
Tržno vrednotenje oziroma ugotavljanje tržne vrednosti nepremičnin je tesno 
povezano s teorijo ekonomije in postane aktualno šele v pogojih svobodnega trga, 
zato je poznano predvsem v razvitih tržnih ekonomijah.  
 
Koncept vrednosti je tema, s katero so se ekonomisti in filozofi ukvarjali več stoletij. 
»Ekonomisti 18. in 19. stoletja so vrednost razumeli kot ceno proizvodnje, konec 
prejšnjega stoletja pa se je v razpravah o vrednosti začela poudarjati subjektivna 
vloga potrošnika in vloga uporabnosti« (Cirman, 2005). Danes ločimo več vrst 
vrednosti: fizično, socialno, politično, estetsko, duhovno ter ekonomsko vrednost. 
Najpomembnejši od pojmov je ekonomska vrednost, opredeljena je z uporabno 
vrednostjo, redkostjo ter menjalno vrednostjo. Uporabna vrednost meri koristnost ter 
uporabnost dobrine za lastnika, redkost predstavlja omejenost dobrine, menjalna 
vrednost pa pomeni, da z dobrino lahko trgujemo.  
 
Opredeliti je potrebno tudi bistveno razliko med pojmoma vrednost nepremičnine ter 
ceno nepremičnine. Vrednost lahko opredelimo kot ekvivalent denarja, ki ga je 
pripravljen plačati hipotetični kupec za določeno nepremičninsko pravico (Žlajpah, 
2003, str. 26). Cena nepremičnine pa za razliko od pojma vrednost predstavlja 
količino denarja ali ekvivalenta, ki je bil v preteklosti  potrošen za nakup podobne 
nepremičnine (Kovač, Šubic, 2004)«. 
 
V splošnem ločimo posamično ter množično vrednotenje nepremičnin. Oba načina 
temeljita na uporabi enakih podatkov in informacij o trgu nepremičnin z razliko, da 
posamično vrednotenje zelo podrobno analizira nepremičnino, ki se ocenjuje. V 
diplomskem delu se bom ukvarjala s posamičnem vrednotenjem, množično 
vrednotenje ni predmet tega diplomskega dela. 
 
Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela. V prvem delu je podrobneje 
opisana teorija, ki uokvirja vrednotenje. Drugi del je bolj praktične narave, v njem je 
prikazan izračun vrednosti stanovanja.  
 
V diplomskem delu bom podrobneje obravnavala pojem ocenjevanja vrednosti, 
sledila bo opredelitev namenov vrednotenja ter etičnih načel. V postopku 
individualnega vrednotenja nepremičninske pravice, oziroma nepremičnine ločimo tri 
načine, in sicer na donosu zasnovan način, način primerljivih prodaj ter 
nabavnovrednostni način, katerim bom več pozornosti posvetila ob zaključku prvega 
dela diplomske naloge. Prvemu delu bo sledilo prektično ocenjevanje vrednosti 
stanovanja po vseh treh načinih. V sklepu bom povzela vse pomembnejše 
ugotovitve. 
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Namen diplomske naloge je podrobneje obravnavati vse tri uveljavljene načine 
ugotavljanja vrednosti ter prikazati potek postopka ocenjevanja nepremičninske 
pravice po vseh treh načinih. Cilj diplomske naloge je izdelati oceno vrednosti 
stanovanja po vseh treh uveljavljenih načinih. 
 
 

2. Pojem ocenjevanja vrednosti 
 
Ocenjevanje vrednosti je podajanje mnenja o vrednosti nečesa. Definirano je kot 
mnenje, saj praktično temelji na strokovnem tehtanju. Temelji na znanju, izkušnjah, 
podatkih, pravilni presoji in objektivnosti ocenjevalca. Ocenjevanje je zelo pogost 
pojav v našem življenju, saj se z njim srečujemo vsak dan, ko na primer v trgovini 
med seboj primerjamo dva različna izdelka. V tem primeru primerjamo karakteristike 
in ceno relevantnih izdelkov. Tak intuitiven način razmišljanja lahko prenesemo tudi 
na nepremičnine, kjer neformalne cenitve nepremičnin vsakodnevno opravljajo 
praktično vsi udeleženci nepremičninskega trga, kot so npr. odvetniki, nepremičninski 
posredniki, borzniki. V nasprotju z neformalnimi cenitvami pa formalne cenitve ne 
temeljijo samo na intuiciji in preteklih izkušnjah avtorja, ampak so rezultat 
metodičnega zbiranja in analiziranja tržnih podatkov. Ocenjevalci so ponavadi 
posebej usposobljeni za to delo, postopek cenitve je natančno opisan, njen rezultat 
pa utemeljen v (pisnem) poročilu (Nagode, 2004, str. 1).   
 
Standardi ocenjevanja vrednosti, ki usmerjajo izdelavo ocene vrednosti ločujejo 
definiciji nepremičnina in nepremičninska pravica, za kateri je pomembno, da ju 
razlikujejo. Tako so nepremičnine opredeljene kot fizično zemljišče in kot tisti narejeni 
predmeti, ki so povezani z zemljiščem. Gre za fizično, opredmeteno »stvar«, ki jo 
lahko vidimo in se je dotaknemo, skupaj z vsemi dodatki na zemlji, nad ali pod njo.  
 
Nepremičninske pravice pa vključujejo vse pravice, upravičenja in koristi, povezane z 
lastništvom nepremičnine. Upravičenje ali upravičenja v nepremičninskih pravicah se 
običajno izkazujejo z nekim dokazom lastništva (npr. dokumentom o lastništvu) 
ločeno od fizične nepremičnine. Nepremičninske pravice so nefizična zasnova. 
 
 

3. Profesionalni izvajalci v dejavnostih ocenjevanj a vrednosti 

Obstaja nekaj vrst cenilcev, ki so registrirani pri različnih institucijah v Republiki 
Sloveniji. 

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico in dolžnostjo, da 
sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice, 
ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na tej točki povzročene 
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škode. Sodni izvedenec odgovarja za svoje dejanje ministru za pravosodje, ki tudi 
skrbi za izobraževanje. 

Zaradi potreb lastninjenja in zahtevnih premoženjskih razmerij ter vrednotenja 
osnovnih sredstev podjetja so se pri nas pojavili še drugi cenilci oziroma ocenjevalci: 

- preizkušeni ocenjevalci vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revizijo, 
- cenilci za potrebe bank, zavarovalnic, posredovanja pri prometu z 

nepremičninami. 

Preizkušeni ocenjevalci vrednosti, ki so imenovani s strani Slovenskega inštituta za 
revizijo sodelujejo takrat, ko se ocenjujejo nepremičnine, ki so v lasti države ali občin, 
in pri vseh projektih prevrednotenja nepremičnin v skladu z računovodskimi standardi 
(Mihajlović, 2004, str. 24). 

 

4. Nameni vrednotenja nepremi čnin 
 
Poznamo različne razloge za ocenjevanje vrednosti (Pšunder, Torkar, 2003, str. 27), 
ki jih tudi na področju nepremičnin ločimo na: ocenjevanje vrednosti za lastniške 
potrebe, ocenjevanje vrednosti za poslovne potrebe ter ocenjevanje vrednosti iz 
drugih razlogov.  
 
a ) Ocenjevanje vrednosti za lastniške potrebe 
 
Med namene ocenjevanja za lastniške potrebe sodijo nakup, prodaja in  menjava 
nepremičnine. V kolikor se odločimo, da bomo svoja sredstva vložili v nakup 
nepremične, se moramo zavedati, da gre za večji vložek, naša sredstva pa so 
vezana daljše obdobje. Pravimo, da so na trgu manj likvidna. Naložba  v 
nepremičnine ponavadi velja za manj tvegano obliko naložb, vsekakor pa je višina 
vložka sorazmerna z višino naše naložbe.  
 
b ) Ocenjevanje vrednosti za poslovne potrebe 
 
Najpomembnejši poslovni dogodki v povezavi s cenitvami nepremičnin so vsekakor 
naslednji (Pšunder, Torkar, 2003, str. 27): 
 
- pridobivanje nepremičnin, 
- najem ali nakup nepremičnine, 
- lastništvo nepremičnine, zavarovanje nepremičnine, 
- gradnja nepremičnin, zastava nepremičnin, 
- posredovanje pri trženju nepremičnin, 
- računovodsko poročanje. 
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c ) Ocenjevanje za druge namene (Cirman, 2005):  
 
- določitev vrednosti nepremičnine v primeru spojitev, likvidacije, stečaja podjetij,  
- določitev davčne osnove za davčne namene, 
- preverjanje smiselnosti investicije. 
 
 

5. Standardi ocenjevanja vrednosti 
 
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je skozi čas postajalo vse bolj pomembno. Iz 
lokalnega ocenjevanja in poslovanja z nepremičninami, se je le to z globalizacijo in 
integracijo dežel preselilo tudi širše. To pa je tudi glavni razlog, da se je v začetku 70. 
let prejšnjega stoletja v ZDA začela zasnova standardov ocenjevanja vrednosti. 
Nadgradnja standardov je bila vsekakor ustanovitev Mednarodnega sveta za 
standarde ocenjevanja vrednosti, in sicer v letu 1981, ki pa se je leta 1994 
preimenoval v Svet za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (IVSC – Svet 
za MSOV), s sedežem v Londonu. Svet za mednarodne standarde ocenjevanja 
vrednosti je član Združenih narodov, ki je bil leta 1985 registriran pri Gospodarskem 
in socialnem svetu Združenih narodov (Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, 
2003, str. 5-6). 
 
Cilji, zaradi katerih je bil ustanovljen Svet, so (Mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti, 2003, str. 6): 

- razviti resnično mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti in poročanja, ki 
izpolnjujejo potrebe računovodskega poročanja, mednarodnih trgov 
premoženja in mednarodne poslovne skupnosti, 

- razviti resnično mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti in poročanja, ki 
izpolnjujejo potrebe razvitih in novo industrializiranih držav ter pomagajo pri 
uvedbi in izvedbi teh standardov, 

- ugotoviti kje se nacionalni standardi razlikujejo in delovati v smeri večje 
primerljivosti ter skladnosti med nacionalnimi zahtevami in Mednarodnimi 
standardi ocenjevanja vrednosti. 

 
Pred tem je ocenjevanje vrednosti nepremičnin v slovenskem prostoru uokvirjal 
Pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter drugih nepremičnin (UL SRS 8/1987). Rezultat ocenjevanja vrednosti 
po tem pravilniku je ocena prometne vrednosti nepremičnine (Gregorič, 1998, str. 
96). Novi zakon o nepremičninske posredovanju, ki je bil sprejet maja 2003, je ukinil 
administrativni sistem vrednotenja nepremičnin, pravilnik so nadomestili standardi 
ocenjevanja vrednosti, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo, in ki temeljijo na 
tržnem vrednotenju. Zamenjava starega pravilnika je bila nujna, saj rezultati metode 
po Pravilniku o enotni metodologiji pravilniku ne kažejo tržne vrednosti nepremičnine. 
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Pri procesu tržnega ocenjevanja nepremičnine, katerega rezultat je tržna vrednost 
nepremičnine je potrebno določiti vse faktorje, ki vplivajo na vrednost ter prikazati 
kakšen je njihov vpliv (pozitiven, negativen).  
 
Razliko med administrativnimi in tržnimi metodami vrednotenja lahko pojasnimo z 
razliko v načinu določanja faktorjev in velikosti njihovega vpliva na vrednost 
nepremičnine. Pri administrativnih metodah vrednotenja nepremičnin zakon oziroma 
podzakonski akt določa faktorje, ki vplivajo na vrednost nepremičnine in intenzivnost  
njihovega vpliva, in sicer ne glede na dogajanje na trgu nepremičnin. Za tržne 
metode vrednotenja nepremičnin velja, da šele na podlagi analize trga nepremičnin 
lahko ugotavljamo, kateri faktorji vplivajo na vrednost nepremičnine in v kolikšni meri. 
Administrativnim metodam vrednotenja nepremičnin je bilo dogajanje na trgu 
nepremičnin tuje (Kovač, Šubic, 1998, str. 342). 
 
Velikokrat se je v praksi zamenjevalo pojma »prometna vrednost nepremičnine« po 
Pravilniku o enotni metodologiji in »tržna vrednost nepremičnine«. »Prometna 
vrednost po Pravilniku o enotni metodologiji je predstavljala dejansko »navidezno 
prometno vrednost nepremičnine«, ki s trgom in dogajanjem na trgu nepremičnin ni 
imela nobene povezave. Gre torej za administrativno metodo vrednotenja 
nepremičnin. Vrednost nepremičnine, določena po Pravilniku o enotni metodologiji, je 
tako lahko le slučajno enaka tržni vrednosti ocenjevane nepremičnine (Kovač, Šubic, 
2004). 
 
 

6. Etika ocenjevanja vrednosti 
 
V strokovni javnosti velja prepričanje, da mora biti cenilec dober poznavalec stroke in 
dober poznavalec poklicno-etničnih norm. Enake zahteve postavljajo tudi  
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2003, šesta izdaja, po kateri morajo 
ocenjevalci vedno ohranjati visok standard poštenosti in neoporečnosti ter opravljati 
svoje delo na način, ki ne škoduje naročnikom, javnosti, stroki in njihovim 
posameznim nacionalnim strokovnim organom ocenjevanja vrednosti. Mednarodni 
standardi ocenjevanja vrednosti zahtevano etiko in moralo uokvirjajo v naslednjih 
načelih: 

− neoporečnost, 

− nasprotje interesov, 

− zaupnost, 
− nepristranskost. 

 
Murko (2003, str. 3-4) obravnavanim standardom dodaja tudi naslednja načela:  

− načelo kompetentnosti, 

− načelo javnega interesa, 
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− načelo strokovne neodvisnosti, 

− načelo strokovne skrbnosti. 
 

a ) Neopore čnost 
 
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2003 pod to načelo kodeksa obnašanja 
ocenjevalcev štejejo predvsem poštenost in način pri katerem ne gre za zavajanje. 
Povzema tudi načelo, da mora ocenjevalec vrednosti delovati zakonito in v skladu 
zakoni in predpisi države, kjer deluje. Ocenjevalec vrednosti mora zagotoviti tudi, da 
član njegovega delovnega kolektiva ali podrejeni, ki sodeluje in pomaga pri 
ocenjevanju nepremičnine, vedno upošteva kodeks vedenja. 

b ) Nasprotje interesov 

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2003 zapovedujejo, da ocenjevalec 
vrednosti ne sme delati za dve stranki ali več v nekem postopku, razen če si pridobi 
pisno soglasje udeleženih strank.  

c ) Zaupnost 

Zelo pomembna vrednost v procesu ocenjevanja vrednosti je vsekakor zaupnost. 
Ocenjevalec mora s podatki, ki jih je pridobil s strani naročnika ravnati zelo pazljivo. 
Brez posebnega pooblastila, ki ga  lahko podpiše samo naročnik ne sme nikomur 
izdati občutljivih podatkov, razen če je to zakonsko potrebno.  

d ) Nepristranskost 

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti v okviru tega načela zapovedujejo, da 
mora ocenjevalec pri svojem delu upoštevati potrebo po veliki meri nepristrankost, 
popolne neodvisnosti, brez kakršnegakoli vpletanja lastnih interesov in interesov 
naročnika. Posebej pa je poudarjeno tudi dejstvo, da plačilo za delo ocenjevalca 
vrednosti ne sme vplivati na sam rezultat, ki je naveden v poročilu o ocenjevanju 
vrednosti, oziroma ne smeta biti v nikakršni drugi povezavi.  

e ) Usposobljenost 

Mednarodni standardi zapovedujejo, da mora imeti ocenjevalec vrednosti znanje, 
veščino in izkušnje, da lahko zadano nalogo dobro opravi. Preden se torej loti naloge 
mora skrbno preveriti, če ima vse tri pomembne karakteristike. V kolikor se v 
postopku ocenjevanja pokaže, da ocenjevalec, ki je prevzel nalogo potrebuje 
strokovno pomoč zunanjega sodelavca, mora obvezno pridobiti naročnikovo 
soglasje, da se s tem strinja. Slednje je potrebno tudi zavesti v samem poročilu, kjer 
je potrebno navesti ime sodelavca ter delo, ki ga je opravil. 
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f ) Načelo kompetentnosti 

Glede na to načelo se ocenjevalec zaveda, da sme prevzeti le tiste naloge, za katere 
se upravičeno pričakuje, da jih bo opravil strokovno neoporečno. Tako sledi, da mora 
biti pri svojih nalogah zanesljiv, pri čemer ne sme pod nobenim pogojem, nikoli 
sodelovati pri nobeni nezakoniti dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli ogrozila njegov ugled 
ter posledično tudi ugled celotne ocenjevalske stroke. 
 
 

7. Vrste vrednosti nepremi čnin ter pomembni pojmi 
 
Ista nepremičnina ima lahko na isti dan vrednotenja različne vrednosti, odvisno od 
uporabljenega standarda in namena vrednotenja. Tako se v večini primerov tržna 
vrednost nepremičnine razlikuje od njene likvidacijske vrednosti, investitorjeve 
vrednosti, vrednosti za hipotekarno zavarovanje, likvidacijske vrednosti idr. 
Pomembnejši standardi ocenjevanja so navedeni in podrobneje obravnavani v 
nadaljevanju. 
 

a ) Stroški 

Stroški predstavljajo količino izdatkov, potrebnih za proizvodnjo nepremičnine, ki se 
ocenjuje (Cirman, 2005). 
 

b ) Tržna vrednost 

Tržno vrednost po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti 2003 lahko 
opredelimo kot »ocenjen znesek, za katerega bi morala voljan kupec in voljan 
prodajalec zamenjati premoženja na datum ocenjevanja vrednosti v skladu z 
dogovorom na čisti poslovni podlagi po ustreznem trženju, pri katerem sta stranki 
delovali seznanjeno, previdno in brez prisile.« Na razpolago je dano dovolj časa za 
delovanje na odprtem tržišču, plačilo je izvršeno z gotovino ali njenim ekvivalentom. 
V kolikor obstaja financiranje, se izvaja po splošno veljavnih pogojih skupnosti na 
določen dan, ki so običajni za vrsto posesti na tem področju. 
 

c ) Poštena tržna vrednost 

Sinonim tržne vrednosti, s katerim želimo poudariti pravičnost tržne vrednosti, ki 
poudarja tudi poštenost vrednotenja. 
 

 



8 

d ) Poštena vrednost (fair value) 

Termin se uporablja predvsem v računovodstvu. Slovenski računovodski standardi 
(2001) jo opredeljujejo kot »vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, 
sprejemljiva za dobro obveščenega in voljnega kupca ter dobro obveščenega in 
voljnega prodajalca, ki skleneta premišljen posel.« Načeloma je ta definicija blizu 
pojma »tržne vrednosti«. 
 

e ) Čista prodajna vrednost 

Determinira jo tržna vrednost, ki je zmanjšana za stroške, ki nastanejo v samem 
postopku prodaje med dobro obveščenima in voljnima strankama (Praznik, 2002, str. 
34). Med spremljajoče stroške prodajnega posla v tem primeru štejemo: prodajne 
provizije, ki v postopku pripadajo nepremičninskim posrednikom, ocenjevalcem 
vrednosti nepremični, stroški odvetniških storitev, stroški trženja,...).  
 

f ) Knjigovodska vrednost 

Slovenski računovodski standardi jo opredeljujejo kot tisto vrednost, ki je izkazana v 
računovodskih izvidih in izkazih. Gre za neodpisano vrednost določenega sredstva, 
ki je razlika med njegovo celotno vrednostjo na kontu in odpisano vrednostjo na 
drugem kontu. Neodpisana vrednost tega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. 
Pogoj je, da ne sme biti večja od vrednosti, nadomestljive v preostali  dobi njegove 
koristnosti, oziroma od njegove poštene vrednosti na dan bilance stanja, kar se 
zagotovi s pravilnim amortiziranjem. Uporabljena metoda amortiziranja odseva 
vzorec pojavljanja gospodarskih koristi od opredmetenega osnovnega sredstva. V 
kolikor vzorca ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se uporabi metoda enakomernega 
časovnega amortiziranja.  
 
Na tej točki je potrebno opozoriti, da so predmet amortiziranja le izboljšave, ki so na 
določenem zemljišču, vsekakor pa ne tudi zemljišče. Slednje se namreč ne 
amortizira, to pa je tudi razlog, da se v primeru ocenjevanja vrednosti nepremičnine 
za potrebe računovodskega poročanja, le-ta določi ločeno za zemljišče in izboljšave. 
 

g ) Najemna vrednost 

Vrednost nepremičnine, ki je ocenjena na podlagi metode donosov, ki jih prejme tisti, 
ki nepremičnino oddaja. 
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h ) Vrednost za hipotekarno poslovanje 

Vrednost za hipotekarno poslovanje je enaka tržni vrednosti nepremičnine, razen v 
primeru, ko se pri prodaji nepremičnine določi dodatne omejevalne okoliščine, ko je 
na primer omejen čas prodaje. Takrat namreč prodajna vrednost nepremičnine ni 
nujno enaka tržni vrednosti nepremičnine. Ta vrednost po Mednarodnih standardih 
ocenjevanja vrednosti 2003 izdaja zahteva dovolj dolgo tržno obdobje, ki ga 
ocenjevalec analizira v primeru prognoz in napovedi trga.  
 

i ) Zavarovalna vrednost 

Gre za približek preostale stroškovne vrednosti objekta na dan zavarovanja (vrednost 
zemljišča je ponavadi izključena iz vrednosti nepremičnine). Ta vrednost po 
Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti sodi v kategorijo netržnih vrednosti. 
 

j ) Likvidacijska vrednost 

Kadar je premoženje podjetja podvrženo prisilni prodaji ali likvidaciji se za 
nepremičnine podjetja izračunava likvidacijska vrednost. Glede na to, da je namen 
prisilne poravnave ali likvidacije čimprej pridobiti likvidna sredstva, česar se zavedajo 
tudi drugi subjekti na trgu velja, da likvidacijska vrednost ni nujno enaka tržni 
vrednosti nepremičnine. Do razlike lahko privedejo stroški pri prodaji in povzročeni 
stroški zaradi omejenega časa prodaje nepremičnine. 
 

k ) Vrednost naložbenika (investitorjeva vrednost) 

V določenih okoliščinah je kupec posebej motiviran za nakup točno določene 
nepremičnine (Pšunder, Torkar, 2003, str. 19). Iz tega ponavadi sledi, da je zaradi 
sinergij za določeno nepremičnino pripravljen plačati več kot bi veljala na trgu. V 
takem primeru je primeren standard vrednosti vrednost naložbenika. Kadar se 
odločimo za ta standard, gre vedno za znanega kupca s posebnimi željami in 
preferencami. 
 
Cenilska stroka ločuje različne pojme, ki jih je potrebno obravnavati tudi v sklopu 
diplomskega dela, ker se pojavljajo v praktičnem delu naloge. Pojme povezane s 
fizičnimi karakteristikami nepremičnin opredeljuje standard SIST ISO 9836, predmete 
ocenjevanja vrednosti pa opredeljujejo Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 
2003.  
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Po SIST ISO 9836 razlikujemo naslednje pojme fizi čnih karakteristik: 

a ) Bruto površina  je površina nepremičnine v kateri so zajete tudi zunanje ter  
notranje stene, ki ločujejo prostore. 

 
b ) Neto površina  za razliko od bruto površine ne upošteva zunanjih ter notranjih                                    

zidov. 
 
c ) Neto ra čunska površina  je izračunana iz neto površine ocenjevanih prostorov, 

pri kateri se upoštevajo razlike v obdelavi in vrednosti posameznih prostorov za 
namen ocenjevanja vrednosti.  Tako cenilci v praksi pri oceni kleti upoštevajo 
faktor 0,5, pri oceni balkona 0,25, pri oceni balonske lože 0,75, itd. S primernim 
faktorjem nato cenilci pomnožijo površino ocenjevanjega prostora.  

Po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti raz likujemo naslednje 
opredelitve: 

Zemljiš če je opredeljeno kot površina zemlje, prostor pod njo, ki se širi do središča 
zemlje, in prostor nad njo, ki se razteza do oblakov. Lastništvo in pravice iz tega 
naslova so določene v vsaki državi posebej, za Slovenijo pa je značilno, da to določa 
Stvarnopravni zakon. 
 
Izboljšave.  Med izboljšave uvrščamo zgradbe, konstrukcije ali prilagoditve na 
zemljišču trajne narave, ki vključujejo porabo dela in sredstev zaradi povečanja 
vrednosti ali koristnosti premoženja. Izboljšave imajo različne vzorce uporabe ali 
različno dobo koristnosti. 
 
 

8. Poročilo o ocenjevanju vrednosti 
 
Gre za dokument, ki po Mednarodnih standardih zabeleži navodila za ocenjevanje 
vrednosti, podlago in namen ocenjevanja vrednosti in rezultate preučitve, ki vodijo do 
mnenja o vrednosti. Poročilo je lahko v pisni ali ustni obliki. Tako vrsta kot vsebina in 
dolžina poročila se lahko spreminjajo glede na nameravano uporabo, zakonske 
zahteve, vrsto premoženja in naravo ter zapletenost naloge (Mednarodnih 
standardih). 
 
Standardi določajo, da mora vsako poročilo o ocenjeni vrednosti (Mednarodni 
standardi ocenjevanja vrednosti 2003, 2003, str. 125): 
 

- identificirati naročnika, uporabljeni način za ocenjevanje vrednosti, datumu na 
katerega je ocena narejena, datum poročila, datum ogleda nepremičnine, 



11 

- določiti podlago ocenjevanja vrednosti, vključno z vrsto in opredelitvijo   
vrednosti, 

- identificirati in opisati premoženjske pravice in upravičenja, katerih vrednosti je  
     potrebno oceniti ter fizične in pravne značilnosti premoženja, 
- opisati obseg dela, uporabljenega za razvoj ocenjevanja vrednosti, 
- podrobno določiti vse predpostavke in omejitvene pogoje, ki so možni pri 

sklepanju o vrednosti, 
- identificirati posebne, neobičajne ali izredne predpostavke in upoštevati 

možnost, da se taki pogoji tudi pojavijo, 
- vključiti opis informacij in pregledanih podatkov, opremljenih tržnih proučitev, 

načinov ocenjenvanja vrednosti in postopkov, ki so sledili, ter utemeljitev, ki 
podpira proučitev, mnenja in sklepe v poročilu, 

- vsebovati izjavo, ki obvešča uporabnika, da je to poročilo zaupno za 
ocenjevalca vrednosti in za nameravane uporabnike in da ocenjevalec 
vrednosti ne prevzema nobene odgovornosti za zanašanje tretje stranke na 
poročilo, 

- vsebovati člen, ki izrecno prepoveduje objavo celotega poročila ali njegovega 
dela, sklicevanje nanj in drugačno uporabo brez pisne odobritve ocenjevanja 
vrednosti, 

- vključevati izjavo o skladnosti, da je bilo celotno ocenjevanje vrednosti v 
skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (Priloga 1), 

- jasno in natančno določati sklepe ocenjevanja vrednosti na  način, ki ni  
zavajajoč. 

      
V praksi je poročilo navadno vsebinsko sestavljeno iz treh delov. Prvi del je uvodno 
poglavje kjer so opisi ter analize trga nepremičnin, soseske, davčna analiza, in 
analiza nepremičnine. Po Slovenskih poslovnofinančnih standardih (UL RS 56/2001) 
mora vsebovati: 

- poln naslov naročnika, 
- natančno opredelitev nepremičnine na katero se nanaša cenitev (polni naslov, 

parcelno številko, nadstropje, številko stanovanja), 
- natančen opis nepremičnine na katero se nanaša cenitev (tip, površino, 

pripadajoče pomožne prostore in pravico do uporabe skupnih prostorov), 
- namen, interes in standard (vrsto) vrednosti, 
- datum na katerega se nanaša vrednost, 
- datum izdelave izvida, 
- uporabljene metode in ocenjene vrednosti, ki jih dobimo s posamezno 

metodo, 
- sklepno oceno vrednosti, 
- podpis ocenjevalca. 

 
Jedro poročila predstavljajo izračuni, ki jim ponavadi ocenjevalci navadno dodajo tudi 
nekaj teoretičih podlag, zaradi razumevanja postopkov in eventuelnih kasnejših 



12 

utemeljitev. V zadnjem delu poročila je predstavljena rekapitulacija vrednosti 
nepremičnine.  
 
Pomemben del poročila so tudi priloge. Med obvezne priloge štejemo: 

- izjavo naročnika, da so posredovani podatki točni in resnični, 
- izjava ocenjevalca, da je poročilo skladno z moralnimi in etičnimi načeli, ki jih 

določa stroka, da je strokovno brezhibno, nepristransko ter dobronamerno, 
- kratka navedba ocenjevalčevih strokovnih referenc. 

Ponavadi v praksi med prilogami poročilu najdemo tudi kopijo zemljiškoknjižnega 
izpiska, kopijo lokacijske informacije (za informacijo o možni rabi zemljišča), 
fotografijo ocenjevane nepremičnine. 

 
 

9. Načini vrednotenja nepremi čnin 
 
Način ocenjevanja nepremičnin lahko v metodološkem smislu ločimo na posamično 
(individualno) ter množično vrednotenje nepremičnin. Oba pristopa temeljita na 
uporabi enakih podatkov in informacij na trgu. Razlikujeta se predvsem v tem, da 
posamično vrednotenje podrobno analizira predmetno nepremičnino, njeno 
mikrolokacijo ter lokalni nepremičninski trg. Pri množičnem vrednotenju gre za to, da 
hkrati ocenjujemo več istovrstnih skupin nepremičnin. Tako množično vrednotenje 
temelji na najpomembnejših parametrih, ki vplivajo na  vrednost nepremičnine. 
Metode množičnega vrednotenja temeljijo na modelih vrednotenja, ki so oblikovani 
na podlagi empiričnih in statističnih analiz podatkov o trgu nepremičnin (Mitrovič, 
2003, str. 22). Zaradi zahtevnosti ter omejenega obsega strani, množično 
vrednotenje ni predmet tega diplomskega dela. 
 
V okviru posamičnega vrednotenja ločimo tri načine, ki so v uporabi pri ocenjevanju 
vrednosti nepremičnin. Ločimo: način primerljivih prodaj, na donosu zasnovan način 
ter nabavnovrednostni način. Vsak izmed treh je podrobneje obravnavan v 
nadaljevanju diplomskega dela. 
 
Pred odločitvijo kateri način bo ocenjevalec vrednosti uporabil je potrebno natančno 
pregledati karakteristike ocenjevane nepremičnine. Na podlagi pregleda je potrebno 
ocenjevano nepremičnino uvrstiti v ustreznen tržni segment. Kot ostali trgi se namreč 
tudi trg nepremičnin deli na različne segmente. Najpomembnejši med njimi so 
(Gračanić, 2003, str. 105): 
 
-  stanovanja,  
-  stanovanjske hiše, 
-  poslovni prostori – pisarne, 
-  poslovni prostori – lokali,  
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-  nezazidano zemljišče (za stanovanjsko gradnjo), 
-  nezazidano zemljišče (za poslovno gradnjo), 
-  idr. 
 
Posamezne segmente nepremičnin je možno in zaželjeno deliti tudi na podsegmente 
trga nepremičnin. Tako lahko na primer trg stanovanj delimo na naslednje 
podsegmente (Gračanić, 2003, str. 106): 
 
-  trg manjših stanovanj, 
-  trg večjih stanovanj, 
-  trg stanovanj v staromeščanskih hišah, 
-  trg mansardnih stanovanj, 
-  trg stanovanj v hišnih enotah, 
-  trg stanovanj v stolpnicah, stanovanjskih blokih,... 
-  trg enosobnih stanovanj, dvosobnih, večsobnih stanovanj,... 
 
Drugi pomembni podatek je lokacija ocenjevane nepremičnine. Nepremičnine znotraj 
zaključenega trga (npr. Republika Slovenija) različno kotirajo na posameznem 
tržnem segmentu. Tako je pričakovano zaporedje, da so npr. stanovanjske enote 
dražje v glavnem mestu  kot v regijskih in podregijskih centrih. To pa na primer ne 
velja tudi za počitniške enote. Te namreč dosegajo precej višjo ceno v turistično 
atraktivnih krajih, kot sta na primer Portorož in Bled.  
 
V tej točki je potrebno tudi definirati enoto primerjave. Dve nepremičnini lahko 
primerjamo na naslednje definirane enote primerjave, ki pa se glede na tržni segment 
močno razlikujejo: 
 
-  m2  tlorisne površine, 
-  m2  uporabne površine, 
-  sedež (v restavraciji ali gledališču), 
-  soba, postelja (v hotelu), 
-  idr. 
 
Načini ocenjevanja vrednosti se razlikujejo tudi glede časovnega obdobja za zajem 
podatkov. Način primerljivih prodaj ter nabavnovrednostni način upoštevata preteklo 
obdobje, način zasnovan na donosu pa napoved bodočih tržnih razmer. Vsem 
načinom pa je skupno, da temeljijo na predpostavki »najgospodarnejše uporabe oz. 
angleško highest and best use«, ki po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti 
velja kot najverjetnejša uporaba premoženja, ki je fizično možna, ustrezno 
utemeljena, zakonsko dopustna, finančno izvedljiva.  
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9.1. Način primerljivih prodaj 
 
Za označevanje načina se uporabljata tudi naslednji imeni: tržni ali primerjalni način. 
Predpostavka načina je, da racionalni investitor oziroma kupec naj ne bi bil 
pripravljen plačati za določeno nepremičnino več, kakor znašajo stroški pridobitve 
druge podobne nepremičnine z enako koristnostjo. Zato naj bi cene, ki jih pri prodaji 
dosežejo podobne ali primerljive nepremičnine, označevale tržno vrednost 
nepremičnine, ki jo vrednotimo (Gračanić, 2003, str. 103). V splošnem velja, da je 
način primerljivih prodaj najbolj primeren način za pridobitev dejanske tržne vrednosti 
(Friedman, 1990, str. 566).  
 
Preden se ocenjevalec loti postopka ocenjevanja nepremičnine je zelo pomembno, 
da določi karakteristike ocenjevane nepremičnine. Določiti je potrebno segment trga, 
kamor spada ocenjevana nepremičnina, definirati je potrebno lokacijo, neto računsko 
površino in druge osnovne značilnosti nepremičnine, ki so pomembne za 
ocenjevanje. Vrednotenje nepremičnin pri načinu primerljivih prodaj poteka po 
različnih korakih, ki so bolj podrobno specificirani v naslednjih točkah. 
 

a ) Prvi korak 

 
Potem ko določimo segment in lokacijo ocenjevane nepremičnine je potrebno 
pridobiti podatke o dejanskih tržnih transakcijah, ki so se dogodile v bližnji preteklosti 
in so skladne s karakteristikami naše, ocenjevane nepremičnine. V tej fazi so 
pomembni tudi podatki o lokaciji nepremičnine ter primerljive enote mere (npr. 
površina v m2, sedež v restavraciji,...). 
 

b) Drugi korak 

 
Logično glede na prejšnji korak, sedaj sledi preverjanje pridobljenih podatkov o 
dejanskih tržnih transakcijah. Transakcijo lahko preverimo pri kupcih, prodajalcih, 
nepremičninskih posrednikih.  »Cena, pri kateri se je opravila transakcija, je morala 
biti v dobri veri« oziroma transakcija se je morala opraviti med neodvisnim kupcem in 
prodajalcem. To pomeni, da ni bilo nikakršnih pritiskov na katero izmed strank, da sta 
bili obe stranki povprečno obveščeni in sta se obnašali ekonomsko racionalno ter da 
je bilo plačilo financirano na podoben način, kot sicer velja na trgu (Gračanić, 2003, 
str. 107)«. Pri transakciji je potrebno preveriti tudi naslednje podatke: 
 
-  čas prodaje, 
-  lokacija, 
-  roki in pogoji prodaje, 
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-  pogoji financiranja, 
-  fizične lastnosti. 
 

c ) Tretji korak 

  
S tem korakom se dejansko začne podajanje ocene o vrednosti nepremičnine. Na tej 
točki se uredijo prilagoditve vrednosti ocenjevane in primerljive nepremičnine. S 
prilagoditvami izbrane primerljive cene nepremičnine lahko ugotovimo kakšna bi bila 
verjetna ocenjena prodajna cena primerljive nepremičnine, če bi imela enake 
lastnosti kot obravavnana nepremičnina (Gračanić, 2003, str. 107). Ko prilagajamo 
dejanske prodajne cene primerljivih nepremičnin, so prilagoditve opravljene na 
primerljivih nepremičninah, in sicer glede na obravnavano nepremičnino. Dejavniki, ki 
vplivajo na vrednost posamezne nepremičnine so naslednji: 
 

1. lokacija: 
-  dostop, 
-  povezave. 

 
2. roki in pogoji dobave: 

-  hipoteke, 
-  kupčeve in prodajalčeve motivacije in znanje 

 
3. pogoji financiranja:  

-  količnik zadolženosti, 
-  obrestna mera, 
-  rok posojila, 
-  stroški za financiranje, 
-  dogovori o participaciji. 

 
4. fizične značilnosti:  

-  fizične lastnosti objektov, 
-  kvaliteta gradnje, 
-  ugodnosti, 
-  funkcionalna ustreznost. 

 
5. čas (datum prodaje). 

 
Lokacija nepremičnine je pomembna predvsem glede na njene tržne in ekonomske 
značilnosti. Pri izbiri primerljive nepremičnine se je potrebno še posebej pozorno 
osredotočiti na to, da izberemo primerno primerljivo lokacijo. V kolikor želimo najti 
primerljivo nepremičnino za poslovne prostore v določeni industrijski coni znotraj 
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večjega mesta, bi bilo idealno, če bi našli primerljivo nepremičnino z isto 
namembnostjo, ki je locirana v isti industrijski coni. V kolikor take primerljive 
nepremičnine ni mogoče pridobiti, je potrebno narediti potrebne prilagoditve. Pri 
analizi lokacije je potrebno upoštevati tako mikro kot tudi makro lokacijo v povezavi z 
namembnostjo nepremičnine.  
 
Roki in pogoji dobave ter pogoji financiranja so podatki, ki so znani predvsem na 
finančno dosti bolj razvitih trgih kot je naš. Večina prometa z nepremičninami se še 
vedno odvija z gotovino ali dragimi komercialnimi posojili, med katerimi ni bistvenih 
razlik glede na to, katera banka financira kupca. Kljub temu je potrebno pozorno 
preveriti vse podatke, ki so nam dosegljivi (rok odplačila, obrestne mere, ipd.), 
(Gračanić, 2003, str. 109). Fizične značilnosti, od katerih so najbolj pomembne 
starost, kvaliteta vzdrževanja, način gradnje, in funkcionalnost, bo izkušen 
ocenjevalec lahko ugotovil že ob zunanjem ogledu primerljivih nepremičnin. Pri 
vrednotenju razlik zaradi fizičnih značilnosti, pa je v procesu prilagajanja potrebno 
paziti na to, da se prilagoditev ne opravi za znesek, ki je enak strošku, kolikor znaša 
odprava fizične primerljivosti, ampak se prilagoditev opravi za znesek, koliko je 
potencialni kupec pripravljen plačati za tako izboljšano nepremičnino, (Gračanić, 
2003, str. 109-110). Slednje sledi iz tega, da nabavna vrednost izboljšave ni nujno 
enaka tržni vrednosti izboljšave. 
Kot najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, pa je potrebno 
še posebej izpostaviti naslednje (Pšunder, Torkar, 2003, str. 99): 
 

- funkcionalnost, 
- opremljenost z instalacijami, 
- konstrukcijski materiali, 
- nadstropje ocenjevane nepremičnine, 
- dostopnost, 
- orientiranost po straneh neba, 
- hrupnost, 
- urejenost soseske, 
- možnost garažiranja avtomobilov in 
- velikost funkcionalnega zemljišča. 

 
Na osnovi primerjave med nepremičninami opravimo prilagoditve. V bistvu gre za to, 
da prilagoditve opravljamo na znani tržni vrednosti, ki jo je na trgu dosegla primerljiva 
nepremičnina. Torej, v primeru, ko ima primerljiva nepremičnina boljšo lastnost od 
ocenjevane, je potrebno doseženo tržno vrednost primerljive nepremičnine ustrezno 
povečati. V kolikor pa ima primerljiva nepremičnina slabšo lastnost, je potrebno 
doseženo tržno vrednost primerljive nepremičnine ustrezno zmanjšati.  
 
Prilagoditve je možno opraviti na tri različne načine. Prvi način je absolutna 
prilagoditev, pri katerem je bistveno, da vrednost prilagodimo s prištevanjem in 



17 

odštevanjem vrednosti v denarju. Pri drugem načinu se poslužujemo odstotne 
prilagoditve vrednosti. Za ta način se odločimo takrat, ko absolutne vrednosti ne 
poznamo, možno pa je pridobiti podatke o odstotnih razlikah. Za seštevanje 
odstotkov se odločimo, ko so lastnosti nepremičnin med seboj nepovezane. V kolikor 
ima primerljiva nepremičnina boljšo lastnost kot ocenjevana, tržni vrednosti 
primerljive nepremičnine pripišemo določen pozitiven odstotek, in obratno, ko ima 
primerljiva nepremičnina slabšo lastnost kot ocenjevana.  Na koncu vse pozitivne 
odklone v odstotkih seštejemo, od vsote pa odštejemo negativne odklone izražene v 
odstotkih. V kolikor pa so prilagoditve med seboj povezane tako, da ena vpliva na 
druge, se odločimo za množenje v indeksni obliki. Posamezne odklone v odstotkih 
najprej delimo s sto ter jim prištejemo število ena. Tako dobljene koeficiente med 
seboj zmnožimo, tako da dobimo prilagoditveni faktor, s katerim nato množimo tržno 
vrednost primerljive nepremičnine.  
 
Pri tretjem načinu pa gre za vsesplošne prilagoditve. Vsesplošno prilagajanje lahko 
uporabimo tedaj, ko je na aktivnem trgu mogoče najti dovolj veliko število transakcij 
primerljivih nepremičnin. Ta metoda je odvisna od razpoložljivosti relativno 
homogenih nepremičnin. V takšnem primeru se ocenjevalec lahko odloči, da ne bo 
opravil posameznih prilagoditev, ampak bo zato, da bo ugotovil, če je obravnavana 
nepremičnina več ali manj vredna, nepremičnino raje primerjal na splošni osnovi.  
Opravil bo združeno prilagoditev znotraj izbranega razpona. Zato mu ni potrebno 
ločeno obravnavati vsake izmed lastnosti nepremičnin, ki se razlikujejo med 
obravnavano in primerljivimi nepremičninami. 
 
Cenilec se za način primerljivih prodaj kot ustrezni način za podajanje mnenja o 
vrednosti ponavadi odloči takrat, ko na trgu obstaja dovolj informacij in posledično 
dovolj primerljivih nepremičnin. Zanesljivost načina primerljivih prodaj je omejena, če 
so hitre spremembe ali nestanovitosti značilne za tržne pogoje in pa pri ocenjevanju 
vrednosti premoženja s posebnim namenom, ki je le redko naprodaj. V kolikor se 
cenilec odloči, da bo izvedel primerjalno analizo z več primerljivimi nepremičninami, 
se mora v zadnjem koraku odločiti za določeno ceno, za katero je mnenja, da je 
najprimernejša. Večkrat pa cenilci uskladijo končno ocenjeno vrednost kot srednjo 
izmed rezultatov posameznih načinov ocenjevanja. 
 

9.2. Na donosu zasnovan na čin 
 
Pri uporabi na donosu zasnovanega načina se tržna vrednost nepremičninskih pravic 
ugotavlja s sposobnostjo pridobivanja donosa pri nepremičninskih pravicah. Na 
donosu zasnovani način se zanaša tudi na načelo predvidevanja, ki zaznava 
vrednost, ustvarjeno zaradi pričakovanj prihodnih koristi (tokovi donosa). Upošteva 
primerjalne podatke o prihodkih in odhodkih za ugotavljanje denarnega toka pri 
poslovanju obravnavanega premoženja. Pri temu načinu je zelo pomembno 
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poznavanje časovne vrednosti denarja, saj gre tu za predvidene prihodke in 
odhodke, ki bodo nastali v prihodnosti. Metode, ki se uporabljajo pri na donosu 
zasnovanem načinu so: metode kapitalizacije, metoda diskontiranja denarnih tokov, 
metoda mnogokratnikov. 

9.2.1. Metoda kapitalizacije 
 
Ocenjevalci vrednosti nepremičnin se pri uporabi na donosu zasnovanega načina 
najpogosteje poslužujejo metode kapitalizacije. V splošnem se tu najpogosteje 
uporablja denarni tok iz poslovanja pred obdavčenjem, in sicer kot razlika med 
prihodkom in stroški (odhodki), ki bremenijo lastnika. Med prihodke spadajo naslednji 
(Nagode, 2004, str. 8): potencialni prihodek od oddajanja v najem, ne glede na to ali 
je do realizacije oddaje prišlo ali ne ter drugi prihodki, ko so npr. prihodki parkirnih 
mest, prodanih vstopnic,... 
 
Prihodki se ocenijo na podlagi tržnih podatkov. Primerna najemnina za ocenjevano 
nepremičnino, se ugotovi iz primerljivih nepremičnin, ki so bile oddane v najem, in 
sicer na podlagi najemnih pogodb. Potrebno je paziti predvsem na to, da najemnina 
po kateri je bila oddana primerljiva nepremičnina, ni nujno tržna najemnina. Nekatere 
najemnine namreč ne odražajo tržnih dejstev, tako je na primer nerelevantna tista 
najemnina, ki je določena sporazumno med znanci, družinskimi člani, ipd. 
 
Da pridemo do objektivne vrednosti najemnine je potrebno upoštevati tudi morebitno 
nezasedenost in neizterljivost primerljivih objektov. Gre namreč za to, da je pretekla 
praksa potrdila, da ni nujno, da so nepremičnine vedno oddane v najem, torej 
zasedene. Stopnjo nezasedenosti, oziroma odbitek za nezasedenost, lahko 
izračunamo s pomočjo naslednje formule (Pšunder, Torkar, 2003, str. 107): 
 
odbitek za nezasedenost = povpr. deležne oddanih nepr. X povprečni čas neoddanosti 

število obdobij v letu 
 

Višino odbitka za nezasedenost izražamo v odstotkih od možnega prihodka, prav 
tako izražamo v odstotkih tudi povprečni delež neoddanih posesti, ki so v nekem 
obdobju neoddane. Povprečni čas trajanja neoddanosti izražamo v časovnih 
obdobjih (v dnevih, mesecih), medtem ko je število obdobij v letu odvisno od tega v 
kateri časovni enoti je izražen čas trajanja neoddanosti. Če je na primer povprečen 
čas neoddanosti izražen v dnevih, je število obdobij v letu enako 365 dni, v kolikor 
gre za neprestopno leto (Pšunder, Torkar, 2003, str. 107).  
 
Kot že rečeno, je potrebno pri določanju uresničenega ali realiziranega prihodka 
določiti tudi odbitek zaradi neizterljivosti. Praksa je namreč pokazala, da nekateri 
najemniki pri odpovedni najemnega razmerja  ne poravnajo celotne najemnine. V 
Sloveniji je odbitek zaradi nezasedenosti in neizterljivosti praviloma minimalen, saj je 
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ustaljeno plačevanje najemnin v naprej. Zaradi daljših odpovednih rokov najemnih 
razmerij, pa je možnost nezasedenosti nepremičnin manjša (Nagode, 2004, str. 10). 
 
Pri določanju dobička je potrebno upoštevati tudi stroške. Ločimo stalne in 
spremenljive stroške. Stalni so neodvisni od stopnje nezasedenosti objekta, medtem 
ko se spremenljivi višajo skladno s številom uporabnikov objekta. Najpogostejši 
stroški, ki so povezani z nepremičnino so na primer: zavarovanje, popravila, stroški 
menjave elamentov s krajšo življensko dobo (obrtni stroški, stroški menjave 
inštalacij), davki na nepremičnine. 
 
Pšunder ter Torkar (2003, str. 108) zgornjim kategorijam, ki jih je potrebno upoštevati 
pri določitvi ustrezne najemnine dodajata tudi rezervacije. Rezervacije poimenujeta 
tudi nadomestitvena rezerva, s katerimi se je moč izogniti morebitnim izgubam, v 
kolikor bi bilo na nepremičnini izvesti potrebna popravila. Z upoštevanjem rezerv 
stabiliziramo dobiček, tako da je potem mogoče upoštevati metodo kapitalizacije. 
 
Izhodiščna enačba za izračun vrednosti pri metodi kapitalizacije je sledeča (Appraisal 
institute, 1996, str. 514): 
 

r

D
V =  

 
D.......denarni tok iz poslovanja 
r........stopnja kapitalizacije 
 
 
Pri metodi kapitalizacije se je potrebno zavedati treh predpostavk, sicer lahko 
uporabimo metodo v napačne namene. Predpostavljamo namreč, da je bodoči 
dobiček nespremenljiv, torej upoštevamo stalnost dobička, kar pa navadno v praksi 
ni realno. Druga predpostavka je, da bo lastnik trajno prejemal dobiček, kot tretje pa 
predpostavljamo, da se stopnja kapitalizacije ne bo spremenila. »Z nespremenjeno 
stopnjo kapitalizacije predvidevamo nespremenljivost netvegane naložbe, kot tudi 
nespremenljivost dodatnih premij (za tveganje, nelikvidnost, gospodarjenje z naložbo 
in obnovo kapitala)« (Pšunder, 2001, str. 66-68).  Zelo hitro lahko ugotovimo, da je 
enačba metode kapitalizacije izpeljana iz metode diskontiranja denarnih tokov. 
Osnovna enačba, ki se uporablja pri metodi diskontiranja denarnih tokov se glasi 
(Pšunder, 2001, str. 68): 
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Dt = stanovitni dobiček v letu t 
r   = v decimalni obliki izražena zahtevana donosnost 
V = vrednost nepremičnine 
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Če v zgornji enačbi predpostavimo stalnost dobička (D1=D2=Dt= konstanta), stalnost 
zahtevane donosnosti (r=konstanta) ter neskončnost vrste (t=1 do neskončno) 
dobimo enačbo (Pšunder, 2001, str. 67): 
 

V = D x ∑
∞

= +1 )1(

1

t
tr

 

 

Enačba ima obliko neskončne geometrijske vrste s količnikom 
r+1

1
, katere vsota je 

po Pšundru (2001, str. 68) enaka 
r

1
. Enačbo lahko zapišemo tudi drugače: 

 

V = D x 
r

1
 

Po preureditvi osnovne enačbe za metodo diskontiranja denarnih tokov lahko 
ugotovimo, da smo dobili izhodiščno enačbo, ki se uporablja pri metodi kapitalizacije.  
 
Pšunder in Torkar (2003, str. 108) opozarjata na dejstvo, da si ocenjevalci 
nepremičnin pri izbiri stopnje kapitalizacije pomagajo z bazami, iz katerih pridobijo 
podatke o primerljivih nepremičnineh za izračun stopnje kapitalizacije, ki velja za 
ocenjevano nepremičnino. Za lažjo predstavo je v spodnji tabeli navedenih nekaj 
stopenj kapitalizacije, za nepremičnine, ki se jih v splošnem najpogosteje upošteva 
pri uporabi načina donosa. 
 
Tabela: Prikaz stopenj kapitalizacije, ki so v splošni uporabi za mesto Ljubljana 
 
Nepremi čnina Stopnja kapitalizacije 
novejša stanovanja 5-6 
starejša stanovanja 8-9 
hiše 7 

poslovni prostori 8-10 
zemljišče 5-6 

Vir: Lasten vir. 
 
Pravilna izbira stopnje kapitalizacije bo odražala primerno financiranje, upoštevala bo 
prisotnost tveganja na nepremičninskem trgu, možno spremembo neto dobička ter 
ostale specifične karakteristike ocenjevane nepremičnine (Friedman, 1990, str. 565). 

9.2.2. Metoda mnogokratnikov 
 
Znotraj načina zasnovanega na donosih se manj pogosto uporablja tudi metoda 
mnogokratnikov. Razlog je predvsem v tem, da so vhodni podatki precej nenatančni. 
Obstajajo tudi nekateri drugi zadržki za uporabo te metode, ki jih navajata Pšunder in 
Torkar (2003, str. 112):  
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1. pogoj za ustreznost uporabe te metode je, da se predmetna nepremičnina 
nahaja na trgu, kjer se s primerljivimi nepremičninami redno trguje, 

2. ne upošteva razlike v stopnjah tveganja med posameznimi tipi 
nepremičninskih naložb, 

3. metoda ne upošteva razlike v dobičkih (upoštevani so le prihodki) med 
posameznimi nepremičninskimi naložbami. 

 
Pšunder in Torkar (2003, str. 112) dodajata še, da daje metoda zadovoljive rezultate 
le na stanovitnem trgu, na katerem ni občutljivih nihanj v donosnosti netveganih 
naložb, in le pri neprmičninah, pri katerih je mogoče predpostaviti stanovitost in 
»neskončnost« prihodkov. 
 
Ločimo več različic te metode. Najpogosteje se uporabljajo tiste, ki temeljijo na 
mnogokratniku dobička pred obdavčitvijo, mnogokratniku dobička po obdavčitvi, 
mnogokratniku letnega prihodka od nepremičnine. 
 
Mnogokratnik nam pove, kolikokrat je tržna cena nepremičnine višja od 
potencialnega donosa. Formula za določitev multiplikatorja je predstavljena v 
nadaljevanju (Floyd, Allen, 1997, str. 208): 
 
V= P x M,  
 
pri čemer pomenijo oznake naslednje: 
V-vrednost nepremičnine 
P-prihodek iz poslovanja 
M-multiplikator bruto najemnine 
 
Metoda mnogokratnikov torej obsega: ocenitev celotnega bruto letnega donosa za 
ocenjevano nepremičnino, upoštevajoč pri tem ustrezne prilagoditve, izbor prodajnih 
cen in celotnega bruto letnega donosa primerljivih nepremičnin na določenem trgu 
nepremičnin, ki se je realiziral pred kratkim, ocenitev multiplikatorja bruto donosa za 
primerljive nepremičnine in na tej podlagi za ocenjevano nepremičnino in - ocenitev 
tržne vrednosti ocenjevane nepremičnine. 

9.2.3. Metoda diskontiranja prihodnjih donosov 
 
Metoda diskontiranja prihodnjih donosov odpravlja nekatere pomanjkljivosti prejšnjih 
dveh metod. Pomembnejši izmed pomanjkljivosti sta vsekakor predpostavki o 
stalnem letnem donosu ter stalni stopnji kapitalizacije. Ugotovimo lahko, da izmed 
relevantnih metod edino ta upošteva primerjavo različnih sedanjih vrednosti 
nepremičnin ter preostalo vrednost nepremičnine po končanem obdobju, ko 
prenehamo oddajati nepremičnino.  
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Ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine na podlagi metode diskontiranja prihodnjih 
donosov obsega (Damodaran, 1996, str. 463): ocenitev projekcije neto donosa iz 
poslovanja ocenjevane nepremičnine in iztržka od prodaje na koncu načrtovanega 
obdobja, ocenitev diskontne stopnje za ocenjevano nepremičnino in ocenitev tržne 
vrednosti ocenjevane nepremičnine. 
 
V okviru te metode ločimo: 
 
- primer, ko prejemamo večkratne enake donose ter 
- primer večkratnih stalno rastočih ali stalno padajočih donosov. 
 
Primer večkratnih enakih plačil je v praksi najpogostejši, v primerih ko lastnik 
nepremičnine le to nekaj časa oddaja v najem, prejema donos, kasneje pa 
nepremičnino proda po njeni preostali vrednosti. V takem primeru uporabljamo 
splošno enačbo diskontiranja prihodnjih donosov.  
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kjer simboli pomenijo naslednje: 
 
V - sedanja vrednost nepremičnine 
R1= R2= Rn – donos na koncu obdobja 
r – donosnost 
RVn – preostala vrednost nepremičnine ob koncu leta n 
 
Obstajajo tudi posebni, zelo redki primeri, ko je vrednost nepremičnine po preteku 
obdobja n enaka 0, ko lastnik nepremičnino oddaja tako dolgo, da nima več preostale 
vrednosti ali pa je ta zanemarljivo majhna. Takrat lahko zadnji člen zgornje enačbe 
izpustimo.  
 
V primeru stalnih naraščujočih oziroma stalno padajočih donosov je vrednost 
nepremičnine enaka določeni z naslednjo enačbo: 
 

V= 
nqr

R

)(
1

−
 + 

n
n

r

RV

)1( +
 

V - sedanja vrednost nepremičnine 
R1 – donos na koncu prvega obdobja 
r – donosnost 
q – stopnja rasti (padanja) najemnine 
RVn – preostala vrednost nepremičnine ob koncu leta n 
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Kadar je število obdobij pridobivanja donosa veliko, je preostanek vrednosti 
zanemarljivo število, tako lahko zadnji člen zgornje enačbe izpustimo. Če zadnji člen 
enačbe izpustimo dobimo t.i. Gordonovo enačbo (Mramor, 2002, str. 39). 
 

9.3. Nabavnovrednostni na čin 

 
Po definiciji gre za to, da racionalen kupec ni za nepremičnino pripravljen plačati več 
kot znaša vsota stroškov nakupa praznega zemljišča, stroškov graditve izboljšav 
(objekt, zunanja ureditev), pričakovanega donosa (marže) investitorja. 
 
Glede na to, da je sama metoda precej zapletena se ocenjevalci raje odločajo za 
način primerljivih prodaj, oziroma način zasnovan na donosu. Poleg tega pa velja, da 
ta dva načina v večji meri povzemata dogajanje na trgu. Tako Pšunder ter Torkar 
(2003, str. 100) navajata primer, ki velja v splošnem, ko velja, da če ocena 
nepremičnine po ostalih dveh načinih bistveno presega tisto določeno z 
nabavnovrednostnim načinom, lahko v prihodnosti pričakujemo porast novogradenj. 
V svojem delu pa avtorja povzemata tudi primere, kjer je pri oceni vrednosti bolj 
primerno upoštevati nabavnovrednostni način. Če povzamem le nekatere primere, 
lahko rečem, da je uporaba tega načina nujna ko: 
 

- izdelujemo analizo izvedljivosti za novogradnje in obnove, saj 
takrat potrebujemo oceno stroška novogradnje oziroma obnove, 

- pri oceni najboljše rabe zemljišča, ko imamo znano ceno 
zemljišča, iščemo pa različne alterantive pozidave, za katere 
želimo, da bi bila donosnost najbolj ugodna, 

- ko se odločamo ali določeno izboljšavo obnoviti ali raje 
nadomestiti z ustrezno novo, 

- ko želimo podati oceno vrednosti za institucionalnih zgradb in 
zgradb za posebne namene, kot npr. cerkve, šole, železnice, za 
katere zelo težko najdemo primerljive prodaje oziroma primerljive 
donose, 

- na trgu ni dovolj informacij o primerljivih nepremičninah, 
- želimo delitev vrednosti za računovodske namene na zemljišče ter 

izboljšave. 
 
Samo ocenjevanje pa poteka po naslednjih korakih: 
 
1. Korak: Ugotovimo vrednost zemljiš ča, kot da bi bilo to prazno.   
 
Do vrednosti zemljišča lahko pridemo s pomočjo načina primerljivih prodaj ali pa s 
pomočjo na donosu zasnovanega načina. V kolikor za izdelavo ocene vrednosti po 
teh dveh načinih ni na razpolago dovolj primerljivih prodaj ali oddaj, lahko do 
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vrednosti zemljišča pride tudi drugače. Zupančič, Nagode (2003, str. 87) kot 
alternativne načine navajata sledeče: 
 

- rezidualna vrednost med tržno vrednostjo nepremičnine in 
stroškovno vrednostjo objekta, 

- vrednost zemljišča, kot odstotek od vrednosti celotne 
nepremičnine, 

- kot kapitaliziranje najemnine, če je samo zemljišče oddano v 
najem. 

 
2. Korak:  Ocenimo nadomestitvene ali reprodukcijske stroške o snovnega 
objekta in pomožnih objektov v kolikor obstajajo te r ureditve zemljiš ča.  
 
Za oblikovanje vrednosti objekta potrebno poznavanje strukturnih deležev 
posameznih vrst del ali dela objekta. Cenilcu vrednosti nepremičnin je tu v pomoč 
Priročnik za cenilce in izvedence - FIABCI Slovenija, ki ga je izdalo Združenje 
nepremičninskih strokovnjakov Slovenije. V njem lahko najdemo različne vzorčne 
objekte,  ki se razlikujejo v strukturih deležih gradbenih del. V splošnem lahko 
rečemo, da na strukturne deleže vplivajo naslednji dejavniki (Priročnik za cenilce in 
izvedence - FIABCI Slovenija): 

- vrsta in namembnost objekta, 
- čas izgradnje in lokacija (vpliv klimatskih pogojev), 
- tehnološki postopek  izvedbe del, 
- komfortnost objekta, 
- kvaliteta in cena uporabljenih materialov, 
- opremljenost z instalacijami. 

 
3. Korak: Ocenimo obseg zmanjšanja vrednosti objekt a na račun fizi čnega 
poslabšanja ter funkcionalnega in ekonomskega zasta ranja . 
 
Ekonomsko zastaranje (eksterno zastaranje) določata dve sestavini (Praznik, 2002, 
str. 31), in sicer lokacijsko in ekonomsko zastaranje v ožjem smislu. Lokacijsko 
zastaranje se kaže kot znižanje vrednosti neke nepremičnine, v kolikor nepremičnina 
stoji na neprimerni lokaciji. Praznik (2002, str. 31) v svojem članku podaja primer 
hotela, ki je zgrajen preblizu objekta, ki onesnažuje ozračje ali povzroča prekomerni 
hrup. Pri ekonomskem zastaranju pa gre za posledico sprememb ekonomskih 
pogojev v panogi, v kateri to sredstvo deluje, pri čemer lahko ugotovimo, da se to 
zastaranje težko okarakterizira z neposrednim opazovanjem in analiziranjem 
sredstva. Pojav ekonomskega zastaranja lahko povzročajo naslednji pogoji padec 
najemnin za podobne objekte, kot je ocenjevani, sprememba vladne politike na 
področju regionalnega razvoja, zvišanje obrestnih mer za investicijske kredite, 
povečanje stopnje brezposelnosti, neugodna demografska gibanja,... Pri 
nabavnovrednostnem načinu obstaja več metod za kvantificiranje ekonomskega 
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zastaranja. Uporabljajo se predvsem analize diskontnih stopenj ali stopenj 
kapitalizacije ter ekonometrične metode na makroekonomski ravni. Slednjih se 
ocenjevalci vrednosti zaradi kompleksnosti ne poslužujejo pogosto. Bolj pogosto 
pridejo v poštev analize stopenj kapitalizacije. Tako je lahko stalno naraščanje 
stopenj kapitalizacije v primerjavi z zgodovinskimi podatki znak ekonomskega 
zastaranja. 
 
Definicijo za funkcionalno zastaranje podajata Pšunder in Torkar (2003, str. 104), in 
sicer ga opredlita kot: »zmanjšanje vrednosti objekta zaradi slabe konstrukcije, 
strukture ali materialov, kar povzroča zmanjšano uporabnost nepremičnine. V 
procesu ocenjevanja je potrebno določiti tudi fizično zastaranje, ki ga lahko 
opredelimo kot znižanje vrednosti nepremičnine, ki je posledica njene uporabe. 
 
4. Korak: Zmanjšamo nadomestitvene ali reprodukcijs ke stroške osnovnega 
objekta in pomožnih objektov ter ureditve zemljiš ča, ki jih pridobimo s drugim 
korakom za ocenjen znesek fizi čnega poslabšanja ter funkcionalnega in 
ekonomskega zastaranja. 
 
5. Korak: Izra čunani vrednosti iz 4. koraka sedaj  prištejemo vrednost zemljiš ča, 
pridobljenega s 1. korakom.   
 
Tako dobimo končno oceno vrednosti nepremičninske pravice. 
 
 

10. Prikaz prakti čnega izra čuna ocene vrednosti stanovanja 
 

V drugem, praktičnem delu diplomskega dela bom izbrani predmet vrednotenja 
ocenila po vseh treh načinih, ki jih obravnavajo Mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti. Izbrani predmet ocene vrednosti je stanovanje v stanovanjski soseski, na 
lokaciji Moste – Fužine, na naslovu Chengdujska. Zaradi zaščite identitete lastnika so 
podrobnejši podatki prikriti. Glede na to, da gre na omenjeni lokaciji za tipska 
stanovanja, ki se nahajajo v stanovanjskih blokih, lahko bolj podrobno prikažem tudi 
površino in opremljenost posameznih prostorov. Ocena vrednosti nepremičnine se 
izdela na dan 17. 01. 2005. 
 

10.1. Opis predmeta vrednotenja 

 
Podatki o ocenjevani nepremičnini so pridobljeni iz kopije kupoprodajne pogodbe, 
kopije zemljiškega katastrskega načrta, kopije posestnega lista in kopije tlorisa 
stanovanja. V nadaljevanju sledi kratka predstavitev mikrolokacije predmetne 
nepremičnine ter njenih značilnosti. 
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Nepremičnina – stanovanje - se nahaja v stanovanjskem naselju MS 4/5 Ljubljana-
Fužine. Območje kjer se nahaja ocenjevana nepremičnina je pozidano s 
stanovanjskimi objekti mešane etažnosti, v bližini se nahaja trgovina, pošta, 
zdravstveni dom in vzgojno-varstveni zavodi. Skupna komunalna infrastruktura je 
urejena (asfaltiran dovoz, ozelenitev, javna razsvetljava), okoli objekta pa so urejena 
javna parkirišča. 
 
Objekt je večstanovanjski blok, zgrajen leta 1983, etažnosti K+P+4, z dvema 
ločenima vhodoma. Nosilna konstrukcija je masivna armiranobetonska. Streha je 
dvokapna  in krita s pločevinasto kritino. Fasada je montažna. Vertikalno 
komunikacijo predstavljajo masivno stopnišče in dve dvigali. 
Predmet ocene vrednosti je 3 sobno stanovanje v četrtem nadstropju. Stanovanje 
obsega predsobo, kopalnico, WC, kuhinjo z jedilnico, tri sobe in balkonsko ložo. 
Stanovanjskim prostorom pripada tudi kletna shramba. Stene prostorov so ometane 
in beljene, v kopalnici, stranišču in kuhinji obložene s keramiko. Tlaki so keramika v 
kopalnici in WC-ju ter parket v ostalih prostorih. V kletni shrambi je tlak betonski. 
Okna so lesena z dvojno zasteklitvijo z zunanjimi žaluzijami.  
 
Stanovanje je vzdrževano in v dobrem stanju. Instalacije v stanovanju so: elektrika, 
vodovod, kanalizacija, centralno ogrevanje (radiatorji), mestni plin za kuhanje, 
telefon, domofon, KTV.  
 
Neto površina stanovanja znaša 82,49 m2. Neto računska površina, ki je navedena v 
spodnji tabeli predpostavlja, da je ocenjena vrednost m2 kleti za 50 % nižja od 
vrednosti preostalih prostorov. Vrednost m2 balkona pa je od vrednosti preostalih 
prostorov nižja za 25 %. Površino stanovanja prilagodimo zaradi poenostavitve 
izračuna vrednosti nepremičnine. 
 
Tabela 1: Prikaz dejanske ter računske površine prostora v m2 

Prostor Dejanska površina 
prostora (m 2) 

Neto računska površina 
prostora (m 2) 

stanovanjski prostori 73,39 73,39 

balkon (f=0,75) 3,60 2,70 

klet (f=0,5) 5,50 2,75 

Skupaj 82,49 78,84 

Vir: Lasten izračun. 
 
Površina zemljišča (kategorija stavbno zemljišče), ki pripada objektu, v katerem se 
nahaja stanovanje je 900 m2. Površina celotne stavbe je enaka 1200 m2 neto. 
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10.2. Ocena vrednosti s pomo čjo na čina primerljivih prodaj 
 
Za ocenitev vrednosti nepremičnin po načinu primerljivih prodaj so bile izbrane 
naslednje primerljive nepremični, ki sem jih pridobila iz baze podatkov dr. Dušana 
Zupančiča ter mag. Petre Nagode:  
 
Primerljiva nepremičnina 1: 
Primerljivo nepremičnino predstavlja 2,5-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, Fužine.  
Stanovanje je bilo zgrajeno leta 1987 in se nahaja v 7/10 nadstropju. Površina 
prostorov znaša 68,00 m2. Prodajna cena: 315.000 SIT/m2, prodano decembra 2004 
(Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 2: 
Primerljivo nepremičnino predstavlja 2,5-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, Fužine. 
V bližini stanovanja je Zdravstven dom. Stanovanje je bilo zgrajeno leta 1982 in se 
nahaja v 11/12 nadstropju. Površina prostorov znaša 69 m2  in ima ločene sanitarije. 
Stanovanje je bilo v celoti adaptirano. Prodajna cena: 321.044 SIT/m2, prodano 
januarja 2005 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 3: 
Primerljivo nepremičnino predstavlja 3,5-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, Fužine, 
ob Zaloški cesti. Stanovanje je bilo zgrajeno leta 1987 in se nahaja v 7/12 nadstropju. 
Stanovanje je bilo pred kratkim delno adaptirano. Površina prostorov znaša 69 m2. 
Prodajna cena: 339.130 SIT/m2, prodano decembra 2004 (Sving konzultanti d.o.o., 
2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 4: 
Primerljivo nepremičnino predstavlja 4-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, Fužine. 
Stanovanje je bilo zgrajeno leta 1986 in se nahaja v 1 nadstropju. Površina prostorov 
znaša 78 m2  in ima ločene sanitarije. Delno adaptirano leta 2000. Vsi priključki. 
Prodajna cena: 346.154 SIT/m2, prodano decembra 2004 (Sving konzultanti d.o.o., 
2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 5: 
Primerljivo nepremičnino predstavlja 3-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste. 
Stanovanje je bilo zgrajeno leta 1965 in se nahaja v 1/12 nadstropju. Površina 
prostorov znaša 77 m2. Stanovanje ima zastekljen balkon. Stanovanje je bilo 
adaptirano leta 1987. Vsi priključki. Prodajna cena: 295.000 SIT/m2, prodano 
decembra 2004 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Izmed primerljivih nepremičnin so ocenjevani nepremičnini najbolj podobne 
primerljive nepremičnine št. 2, 3 in 5.  Zaradi posebnih značilnosti posameznih 
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primerljivih nepremičnin je potrebno izvesti prilagoditve na podlagi parametrov, ki so 
navedeni spodaj in jih predlagata Pšunder in Torkar (2003, str. 145): 
Tabela 2: Izvedba ocene vrednosti m2 stanovanja 

Primerljiva 
nepremi čnina 

3 

Primerljiva 
nepremi čnina 

2 

Primerljiva 
nepremi čnina 

5 Kategorija 

Prilagoditev v % od vrednosti 

Čas od prodaje 0 0 0 

Velikost objekta -1 -1 -1 

Lokacija 3 2 -1 

Pogoji prodaje in 
financiranje 

0 0 0 

Fizično stanje in 
funkcionalnost stavbe 

5 2 -1 

Fizično stanje in 
funkcionalnost stanovanja 1 2 -2 

Skupaj odstopanja v % 8 5 -5 

(1+ % odstopanja/100) 1,08 1,05 0,95 

Cena v m2 339.130 321.044 295.000 

Ocenjena vrednost glede 
na posamezno primerljivo 
nepremi čnino 

366.260 337.096 280.250 

Vir: Lasten izračun. 
 
Za oceno vrednosti m2 površine ocenjevane nepremičnine bom uporabila metodo 
aritmetične sredine. Tako znaša: 
ocena vrednosti nepremičnine = 1/3 * 366.260 + 1/3 * 337.096 + 1/3 * 280.250 = 
                                                 = 1/3 * (366.260 + 337.096 + 280.250) =  
                                                 = 327.869 
 
Tabela 3: Ocena vrednosti stanovanja (SIT) 

Površina (v m 2) Ocena vrednosti za m 2 Ocena vrednosti 
stanovanja (SIT) 

78,84 327.869 25.849.192 
Vir: Lasten izračun. 
 
Po načinu primerljivih prodaj smo tako ocenili vrednost predmetne nepremičnine. Ob 
upoštevanju neto računske površine stanovanja tako ocenjena vrednost stanovanja 
znaša 25.849.192,00 SIT.  
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10.3. Ocena vrednosti z na činom zasnovanim na donosih 
 
Za določitev vrednosti nepremičnine z načinom zasnovanim na donosih je potrebno 
najprej določiti stanovitni dobiček, ki ga bom določila s pomočjo najemnin za 
primerljive nepremičnine. Zaradi poenostavitve in omejenega obsega naloge bom 
oceno vrednosti prikazala le s pomočjo metode kapitalizacije. Za ocenitev vrednosti 
nepremičnin po metodi donosov so bile izbrane naslednje primerljive nepremičnine, 
ki sem jih pridobila iz baze podatkov dr. Dušana Zupančiča ter mag. Petre Nagode.:  
 
Primerljiva nepremičnina 1: 
Primerljiva nepremičnina je 4-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, zgrajeno leta 
1985, oddano december 2004. Stanovanje se nahaja v 3/4 nadstropju. Instalacije so 
primerljive, ima balkon. Površina: 84 m2. Oddajna cena: 1.480,00 SIT/m2 / mesec, 
oddano januarja 2005 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 2: 
Primerljiva nepremičnina je 3-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, Fužine, oddano 
novembra 2004.  Instalacije so primerljive, ima balkon. Površina: 69 m2. Oddajna 
cena: 1.387,00 SIT/m2 / mesec, oddano januarja 2005 (Sving konzultanti d.o.o., 
2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 3: 
Primerljiva nepremičnina je 3-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, zgrajeno leta 
1984, oddano decembra 2004. Stanovanje se nahaja v 4/4 nadstropju. Instalacije so 
primerljive, ima balkon. Površina: 65 m2. Oddajna cena: 1.420,00 SIT/m2 / mesec, 
oddano januarja 2005 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Po izbiri primerljivih nepremičnin (izberem primerljive nepremičnine 1, 2, 3) sledi 
korak v katerem želimo določiti stanovitni dobiček. Postopek določitve dobička je 
prikazan v spodnji tabeli, oštevilčene obrazložitve samega postopka pa lahko 
najdemo pod tabelo.  
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Tabela 4: Izračun potencialnega letnega dobička v SIT 
Kategorija/primerljiva 
nepremi čnina 

Primerljiva 
nepremi čnina 3  

Primerljiva 
nepremi čnina 2 

Primerljiva 
nepremi čnina 1  

1. Mesečna najemnina (v 
SIT/m2) 1.420,00 1.387,00 1.480,00 
2. Letni prihodek (v SIT/m2) 

17.040,00 16.644,00 17.760,00 
3. Odbitek za nezasednost  

      
- % 5 5 5 
- (v SIT/m2) 852,00 832,20 888,00 
4. Odbitek za neizterljivost        
- % 1 1 1 
- (v SIT/m2) 170,40 166,44 177,60 
5. Drugi prihodek (v SIT/m2) 

0 0 0 
6. Efektivni prihodek (v SIT/m2) 

16.017,60 15.645,36 16.694,40 
7. Stalni stroški (v SIT/m2) 172,80 172,80 172,80 
8. Spremenljivi stroški (v 
SIT/m2) 0 0 0 
9. Rezervacije za velika 
popravila        
- % 3 3 3 
- (v SIT/m2) 511,20 499,32 532,80 
10. Potenciani letni dobi ček 
na m2 od nepremi čnine (v 
SIT/m2) 15.333,60 14.973,24 15.988,80 
Vir: Lasten izračun. 
 
 
Obrazložitve poteka izračuna: 
 
1. Mesečna najemnina je izbrana na podlagi dejstva, da imajo izmed vseh zbranih 
primerljivih nepremičnin najbolj podobne karakteristike primerljive nepremičnine 1,2 
in 3. Mesečne najemnine ne vsebujejo Davka na dodano vrednost. 
 
2. Letni prihodek je zmnožek števila mesecev na leto ter potencialne mesečne 
najemnine v SIT. 
 
3. Ocene strokovnjakov so, da je manj kot 10% vseh stanovanj v Ljubljani zasedenih, 
povprečna nezasedenost pa traja 6 mesecev. Tako lahko na podlagi enačbe za 
nezasedenost izračunamo tudi odbitek za nezasedenost. 
 

Odbitek za nezasednost = 
evme

evme

sec12

sec6*%10
= 5% 

4. Praksa je pokazala, da znaša odbitek za neizterljivost v povprečju v višini 1%. 
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6. V praksi vse spremenljive stroške nosi najemnik (ogrevanje, komunalne storitve, 
električne energije,...). 
 
7. Med stalne stroške spadajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje 
ter upravljanje ter stroški zavarovanja. Vse od naštetih stroškov ponavadi v praksi 
nosi najemnik, razen stroškov zavarovanja, ki znašajo 0,072% vrednosti novega 
stanovanja. Stopnja je določena s strani zavarovalniških zastopnikov, kot tudi 
vrednost m2 novega stanovanja, ki znaša 1000 EUR. V izračunu je bil upoštevan 
devizni tečaj 1 EUR je 240 SIT. 
 
9. Za dani tip in starost nepremičnine ocenim rezervacije na 3% najemnine, kar 
povzamem po Pšunder, Torkar (2003, str. 149). 
 
Tabela 5: Ocenjena vrednosti letne najemnine v SIT 

Primerljiva 
nepremi čnina 3  

Primerljiva 
nepremi čnina 2 

Primerljiva 
nepremi čnina 1 

Kategorija 

Prilagoditev v % od vrednosti 

Velikost objekta in 
pripadajočega zemljišča -1 0 -1 
Lokacija objekta 1 -1 -2 
Funkcionalnost stavbe, 
stanovanja -1 5 3 
Standard objekta, stanovanja -1 -1 -3 
Starost, vzdrževanje objekta, 
stanovanja 5 1 3 
Skupaj odstopanja v % 3 4 0 
(1+ % odstopanja/100) 1,03 1,04 1,00 
Cena v m2 15.333,60 14.973,24 15.988,80 
Ocenjena vrednosti letne 
najemnine glede na 
posamezno primerljivo 
nepremi čnino (v SIT) 15.793,61 15.572,17 15.988,80 
Vir: Lasten izračun. 
 
 
Ocena vrednosti letne najemnine ocenjevane nepremičnine =  
= 1/3 * 15.793,60 SIT/m2+ 1/3 * 15.572,20 SIT/m2+ 1/3 * 15.988,80 SIT/m2= 
= 1/3 * (15.793,60 SIT/m2+15.572,20 SIT/m2+15.988,80 SIT/m2) = 
= 15.784,86 SIT/m2 
 
V naslednji tabeli je predstavljen izračun potencialnega stanovitnega dobička v SIT. 
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Tabela 6: Ocena stanovitnega letnega dobička v SIT 

Površina (v m 2) 
Ocenjena 

vrednosti letne 
najemnine za m 2 

Ocena stanovitnega 
letnega dobi čka v SIT 

78,84 15.784,86 1.244.478,30 
Vir: Lasten izračun. 
 
Po oceni stanovitnega dobička je potrebno določiti tudi stopnjo kapitalizacije, ki je 
določena na podlagi tržnih raziskav že prodanih posesti in najemnin za oddajanje teh 
posesti v najem. Za predmetno nepremičnino so bile izbrane naslednje primerljive 
nepremičnine (vir: Podjetje Sving konzultanti d.o.o., 2004): 
 
Primerljiva nepremičnina 1: 
Primerljiva nepremičnina je 3-sobno stanovanje v Ljubljani-Moste, zgrajeno leta 
2003, oddano december 2004. Stanovanje se nahaja v 3/4 nadstropju. Instalacije so 
primerljive, ima balkon. Površina: 90 m2. Oddajna cena: 1.840,00 SIT/m2/mesec,  
stanovanje je bilo prodano oktobra 2004 (prodajna cena: 379.320,00 SIT/m2 ) in  
oddano v najem januarja 2005 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 2: 
Primerljiva nepremičnina je 2-sobno stanovanje v Ljubljani-Šiška, zgrajeno leta 1973, 
oddano januarja 2005 (oddajna cena: 1.300,00 SIT/m2/mesec), prodano po ceni 
306.000,00 SIT/m2, avgusta 2004. Instalacije so primerljive, ima balkon. Površina: 60 
m2 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 3: 
Primerljiva nepremičnina je 4-sobno stanovanje v Ljubljani-Koseze, zgrajeno leta 
1979, prodano avgusta 2004 (prodajna cena: 350.530,00 SIT/m2) oddano novembra 
2004 (oddajna cena: 1.710,00 SIT/m2/mesec). Stanovanje se nahaja v 4/4 
nadstropju. Instalacije so primerljive, ima balkon. Površina: 95 m2 (Sving konzultanti 
d.o.o., 2005). 
 
 
V spodnji tabeli je prikazan postopek izračuna stopnje kapitalizacije. Stopnjo 

kapitalizacije izrazimo iz že znane enačbe: 
r

D
V =  (Appraisal institute, 1996, str. 

514). Ocena stopenj kapitalizacije je izvedena v naslednji tabeli. 
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Tabela 7: Ocena stopnje kapitalizacije 
Kategorija/primerljiva 
nepremi čnina 

Primerljiva 
nepremi čnina 1 

Primerljiva 
nepremi čnina 2 

Primerljiva 
nepremi čnina 3 

1. Mesečna najemnina (v 
SIT/m2) 

1.840,00 1.300,00 1.710,00 
2. Letni prihodek (v SIT/m2) 

22.080,00 15.600,00 20.520,00 
3. Odbitek za nezasednost  

      
- % 5 5 5 

- (v SIT/m2) 1.104,00 780,00 1.026,00 
4. Odbitek za neizterljivost  

      
- % 1 1 1 

- (v SIT/m2) 220,80 156,00 205,20 
5. Drugi prihodek (v SIT/m2) 

0 0 0 
6. Efektivni prihodek (v 
SIT/m2) 20.755,20 14.664,00 19.288,80 
7. Stalni stroški (v SIT/m2) 

172,80 172,80 172,80 
8. Spremenljivi stroški (v 
SIT/m2) 

0 0 0 
9. Rezervacije za velika 
popravila        
- % 3 3 3 
- (v SIT/m2) 662,40 468,00 615,60 
10. Potenciani letni 
dobi ček na m2 od 
nepremi čnine (v SIT/m2) 

19.920,00 14.023,20 18.500,40 
Površina v m2 90 60 95 
Prodajna cena v SIT 379.320 306.000 350.530 

Vrednost stanovanja po 
načinu primerljivih prodaj v 
SIT 34.138.800 18.360.000 33.300.350 
Stopnja kapitalizacije 0,052515027 0,045827451 0,052778364 

Vir: Lasten izračun. 
 
Za relevantno izberemo 5 % stopnjo kapitalizacije, ki jo upoštevamo v spodnji enačbi, 
s pomočjo katere pridobimo vrednost stanovanja po načinu zasnovanem na donosu. 
 

V = D x 
r

1
 = 

05,0

301.244.478,
 = 24.889.565,99 SIT 

 
Po na donosu zasnovanem načinu smo tako ocenili vrednost predmetne 
nepremičnine. Ob upoštevanju neto računske površine stanovanja tako ocenjena 
vrednost stanovanja znaša 24.889.565,99 SIT.  
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10.4. Ocena vrednosti z nabavnovrednostnim na činom 
 
Po nabavnovrednostnem načinu je vrednost nepremičnine določena z vrednostjo 
nabavnega stroška objekta ter vrednostjo pripadajočega zemljišča. Ocenjevanja 
nepremičnine se bom lotila na način, ki ga svetujeta Pšunder in Torkar (2003, str. 
158-168) ter je podrobneje opisan pri predstavitvi nabavnovrednostnega načina. 
Ocena bo zaradi lažje preglednosti postopka podana po korakih. 
 
 
1. Ocena vrednosti zemljiš ča 
 
Na tej točki se bom lotila izvedbe primerjave na podlagi primerljivih nepremičnin, ki 
sem jih pridobila iz baze podatkov podjetja Sving konzultanti d.o.o. Za pridobitev 
tržne vrednosti zemljišča si lahko pomagamo z načinom primerljivih prodaj, ki je 
podrobneje opisan zgoraj.  
 
Primerljiva nepremičnina 1: 
Nepremičnina – zazidljivo zemljišče - se nahaja v Ljubljani - Šiška in je namenjena 
gradnji poslovnega objekta. Površina znaša 4.319 m2. Prodajna cena: 66.515 SIT/m2, 
prodano oktobra 2004 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 2: 
Nepremičnina – zazidljivo zemljišče - se nahaja v Ljubljani - Šiška in je namenjena 
gradnji poslovno stanovanjskega objekta. Površina znaša 646 m2. Prodajna cena: 
77.200 SIT/m2, prodano novembra 2004 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
 
Primerljiva nepremičnina 3: 
Nepremičnina – zazidljivo zemljišče - se nahaja v Ljubljani – Moste, ob glavni cesti in 
je namenjena gradnji stanovanjskega objekta. Površina znaša 820 m2. Prodajna 
cena: 64.783 SIT/m2, prodano novembra 2004 (Sving konzultanti d.o.o., 2005). 
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Tabela 8: Izvedba primerjalne ocene za vrednost zemljišča v m2/SIT 
Primerljiva 

nepremi čnina 1 
Primerljiva 

nepremi čnina 2 
Primerljiva 

nepremi čnina 3 Kategorija 
Prilagoditev v % od vrednosti 

Čas prodaje 0 0 0 

Velikost zemljišča 5 0 1 

Lokacija -2 -3 -1 

Pogoji prodaje in 
financiranje 

0 0 0 

Zunanji vplivi 0 0 -2 

Skupaj odstopanja v % 3 -3 -2 

(1+ % odstopanja/100) 1,03 0,97 0,98 

Cena v SIT/m2 66.515 77.200 64.783 

Ocenjena vrednost glede 
na posamezno primerljivo 
nepremi čnino 

68.510,45 74.884,00 63.487,34 

Vir: Lasten izračun. 
 
Glede na to, da so vsa izbrana primerljiva zemljišča precej podobna ocenjevani 
nepremičnine, sem ceno določila s pomočjo aritmetične sredine.  
 
Ocena vrednosti m2 glede na primerljiva zemljišča= 1/3 (68.510 + 74884 + 63.487) =                     
                                                                                = 68.960 SIT/m2 
 
Sedaj, ko imamo določeno vrednost za m2 pripadajočega zemljišča, moramo pridobiti 
tudi podatek o površini celotnega pripadajočega zemljišča k predmetni nepremičnini. 
Postopni prikaz izračuna pripadajoče površine zemljišča je prikazan v spodnji tabeli. 
 
Tabela 9: Ocena pripadajočega dela zemljišča v m2 

Kategorija Površin m2 oziroma delež % 
1. Površina stanovanja v m2 82,49 

2. Celotna neto povšina 
stanovanjskega bloka (m2) 

1.200 

3. Skupni prostori (m2) 200 

4. Lastniški prostori (m2) 1.000 

5. Delež nad skupnimi prostori* 7,884 

8. Delež pripadajočega 
zemljišča (7/100*4) 

0,0825 

9. Površina celotnega 
zemljišča m2 

900,00 

10. Pripadajoči del zemljišča 
m2 (8/100*9) 

74,24 

 Vir: Lasten izračun. 
 
Sedaj lahko izračunamo vrednost zemljišča, ki pripada ocenjevanemu stanovanju. 
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Tabela 10:Ocena vrednosti pripadajočega zemljišča k stanovanju 

Površina pripadajo čega 
zemljiš ča stanovanja (v 

m2) 

Pripadajo či strošek 
na m2 

stanovanjske 
površine 

Ocena vrednosti 
zemljiš ča v SIT 

74,24 68.960 5.119.659 
Vir: Lasten izračun. 
 
 
2. Ocena nadomestitvene vrednosti objekta 
 
Z upoštevanjem strukturnih deležev del  in upoštevanjem vseh vrst zastaranj bomo 
izračunali preostalo vrednost objekta na m2. 
 
V spodnji tabeli so prikazani strukturni deleži in vrednost posameznih del v SIT/m2, 
vzorčnega objekta, ki je po karakteristikah podoben ocenjevanemu stanovanju. 
Podrobnejši prikaz strukturnih deležev je v prilogi (PRILOGA1). Stroškovno vrednost 
m2 površine ocenim na 212.000,00 SIT, podatek pridobim v bazi podjetja Sving 
konzultanti d.o.o. S pomočjo spodnje tabele lahko izračunamo celoten strošek 
zgraditve ocenjevanega stanovanja. 
 
Tabela 11: Povzetek strukturnih deležev  

OBJEKT Stanovanjski blok K+P+IV 
Vrsta del % SIT/m2 

Konstrukcija 28,49 54.358,92 

Zaklju čna dela 43,71 83.398,68 
Instalacijska dela 27,80 53.042,40 

Skupaj brez stroškov 
investitorja 

100,00 190.800,00 

Investitorjevi stroški (10%)  10,00 21.200,00 

SKUPAJ   212.000,00 

Vir: Alenka Bartolj, Določanje višine in strukture stroškov gradnje visokogradnih 
objektov glede na namembnost in tipologijo ter Sving konzultanti d.o.o. 
 
Ob upoštevanju deležev del iz zgornje tabele je potrebno upoštevati tudi stroške 
investitorja, ki so prisotni ob gradnji.  
 
Tabela 12: Povzetek strukturnih deležev, z upoštevanjem stroškov investitorja 

Vrsta del Delež % 

konstrukcijska dela 25,64 

Zaključna dela 39,34 

instalacijska dela 25,02 

investitorjevi stroški 10,00 

Skupaj 100,00 

Vir: Lasten izračun. 
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V naslednjem koraku bomo izračunali nadomestitveno nabavno vrednost v SIT na 
m2. 
 
Tabela 13: Izvedba ocene nadomestitvene vrednosti objekta 

vrsta del 

nadomestitvena 
nabavna vrednost 

(%) 

nadomestitvena 
nabavna vrednost 

(SIT/m2) od tega: 

kratkotrajne 
komponente 

(SIT/m2) 

dolgotrajne 
komponente 

(SIT/m2) 

konstrukcijska dela 25,64 54.359     44.309 

Zaključna dela 39,34 83.399   67.987   

instalacijska dela 25,02 53.042       

investitorjevi stroški 10,00 21.200     13.999 

Skupaj 100,00 212.000   67.987 58.308 

Vir: Lasten izračun. 
 
Sedaj je potrebno od nadomestitvene nabavne vrednosti odšteti tudi stroške vseh 
vrst zastaranj. 
 
 
3. Ocena zmanjšanja vrednosti objekta na ra čun zastaranj 

 
Ocena fizičnih zastaranj je izračunana kot razmerje med dejansko starostjo ter 
ekonomsko življenjsko dobo. Na ta način pridemo do odstotka zastarevanj, ki ga nato 
pomnožimo z nadomestitveno nabavno vrednostjo posamezne vrste del. 

 
Tabela 14: Ocena fizičnega zastaranja objekta 

vrsta del 

nadomestitvena 
nabavna vrednost 

(SIT/m2) dejanska starost (let)  

ekonomska 
življenjska 
doba (let) 

zastarevanje 
(%)  

odpisana 
vrednost 
(SIT/m2) 

1 2 3 4 (3/4) (2*3/4) 

Gradbena dela 54.359 22 60 0,37 19.932 

Zaključna dela 83.399 15 30 0,04 3.127 

instalacijska dela 53.042 10 20 0,03 1.326 

investitorjevi stroški 21.200 10 20 0,03 530 

Skupaj 212.000 13 29 0,34 24.915 

Vir: Lasten izračun. 
 
 
Ugotavljam, da ekonomsko in funkcionalno zastaranje objekta nista prisotna. 
 
 
4. Zmanjšanje nadomestitvenih ali reprodukcijskih s troškov za zastaranje 
 
Od nadomestitvene nabavne vrednosti izražene na m2 površine je sedaj potrebno 
odšteti tudi odpisano vrednost na m2, s čimer pridemo do neodpisane vrednosti na 
m2, ki nam bo služila pri oceni vrednosti celotne predmetne nepremičnine. 
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Tabela 15: Izračun neodpisane vrednosti na m2 nepremičnine 

Kategorija Vrednost (SIT/m 2) 

nadomestitvena nabavna 
vrednost (SIT/m2) 

212.000 

odpisana vrednost (SIT/m2) 24.915 
neodpisana vrednost 
(SIT/m2) 

187.085 

Vir: Lasten izračun. 
 
Ko imamo izračunano neodpisano vrednosti na m2 jo pomnožimo s celotno površino 
stanovanja ter pripadajočim delom skupnih prostorov. 
 
Tabela 16: Izračun neodpisane vrednosti stanovanja v SIT 

Neto površina stanovanja (v 
m2 ) 

Neodpisana 
vrednost (SIT/m2) 

Neodpisana 
vrednost 

stanovanja (SIT) 

82,49 187.085 15.432.632 
Vir: Lasten izračun. 
 
 
5. Rekapitulacija vrednosti nepremi čnine po nabavnovrednostnem na činu 
 
Tabela 17:Rekapitulacija vrednosti nepremičnine 

Objekt vrednost (SIT) 
stanovanje s skupnimi 
prostori  15.432.632 

pripadajoče zemljišče 5.119.659 

Skupaj 20.552.291 

Vir: Lasten izračun. 
 
Ocena nepremičnine po nabavnovrednostnem načinu znaša 20.552.291SIT. 
 
 

11. Pregled vrednosti izra čunanih na podlagi vseh treh na činov 
 
V postopku ocenjevanja vrednosti predmetnega stanovanja sem uporabila vse tri 
tradicionalne načine, ki jih obravnavajo Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 
2003. Vrednosti izračunane na podlagi vseh treh načinov so predstavljene v naslednji 
tabeli. 
 
Tabela 18: Vrednost ocenjevanega stanovanja po različnih načinih 

Način Vrednost v SIT 

Način primerljivih prodaj 25.849.192 
Način zasnovan na donosu 24.889.566 
Nabavnovrednostni način 20.552.292 
Vir: Lasten izračun. 
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Med načini ocenjevanja vrednosti je najprimernejši tisti, s katerim je do rezultata 
mogoče priti najbolj neposredno. Izmed uporabljenih je najbolj neposreden način za 
izračun vrednosti nepremičnine način primerljivih prodaj. Ta namreč najbolj 
neposredno upošteva človeške težnje, in sicer racionalnost ter oblikovanje 
pričakovanj na podlagi podrobne proučitve konkurenčnih ponudb. Vsekakor je 
potrebno na tej točki poudariti dejstvo, da je ocena vrednosti precej odvisna od 
kvalitete vhodnih podatkov, torej primerljivih nepremičnin. Glede na to, da sem v 
procesu ocenjevanja uspela pridobiti kakovostne podatke, ocenjujem, da bo 
ocenjena prodajna vrednost ocenjevanega stanovanja precej blizu tisti, ki bi bila 
realizirana v primeru dejanske transakcije. 

Način zasnovan na donosu je najprimernejši v primeru ocenjevanja vrednosti takih 
nepremičnin za katere je značilno, da se pogosto oddajajo v najem. Glede na to, da 
je ocenjevano stanovanje trosobno ter da deluje trg večjih najemnih stanovanj manj 
učinkovito kot prodajni trg večjih stanovanj, je vrednost stanovanja po tem načinu 
posledično nižja od tiste ocenjene na podlagi načina primerljivih prodaj. Pšunder ter 
Torkar (2003, str. 169-170) sklepata, da bi v primeru uravnoteženja obeh vrednosti, 
prišlo do usahnitve ponudbe tovrstnih stanovanj. To potrjujeta tudi s pregledom trga, 
ko ugotavljata, da se lastniki večjih stanovanj raje odločajo za prodajo kot oddajo. 
Obratno velja za trg manjših stanovanj. Na osnovi tega menim, da je ta vrednost 
sicer blizu tisti ocenjeni s pomočjo načina primerljivih prodaj, vendar ta metoda v tem 
trenutku ne daje povsem točnih rezultatov. 

Od vrednosti izračunanih po načinu primerljivih prodaj ter načinu zasnovanem na 
donosu se najbolj razlikuje vrednost ocenjena s pomočjo nabavnovrednostnega 
načina. S pomočjo tega načina smo pridobili podatek o nadomestitveni vrednosti 
nepremičnine. Po osnovni definiciji se celotna ocenjena vrednost nepremičnine 
pridobljene s pomočjo tega načina deli na vrednost zemljišča ter vrednost objekta. 
Vrednost zemljišča sem ocenila s pomočjo načina primerljivih prodaj, ki kot že rečeno 
velja za najbolj neposreden način pri ocenjevanju vrednosti. Razlika v ocenjeni 
vrednosti po mojem mnenju izhaja predvsem iz ocenjene nadomestitvene vrednosti 
objekta. Poudariti je potrebno, da je ta način zaradi znanih omejitev primeren 
predvsem za ocenjevanje vrednosti posebnih nepremičnin za posebne namene. V 
našem primeru, ko gre za pestrost trga tovrstnih nepremičnin, na katerega vplivajo 
različni dejavniki, ta način za oceno vrednosti ni primeren.  
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12. Sklep 
 
Ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin je v Sloveniji postalo pomembnejše po letu 
1990, torej po prehodu iz socialističnega v kapitalistični sistem. S preoblikovanjem 
gospodarskega sistema je prišlo tudi do premikov pri ocenjevanju vrednosti 
nepremičnin. Predhodno je ocenjevanje vrednosti nepremičnin uokvirjal Pravilnik o 
enotni metodologiji, ki velja za administrativni način ocenjevanja vrednosti, katerega 
rezultat ni tržna vrednost, temveč prometna vrednost nepremičnine. Uvedba novega 
sistema ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin temelji na treh osnovnih načinih za  
določanje vrednosti nepremičnin, in sicer: na nabavnovrednostnem načinu, na načinu 
zasnovanem na donosu ter na načinu primerljivih prodaj. Pri nabavnovrednostnem 
načinu z različnimi metodami ugotavljamo višino stroškov, ki so potrebni za gradnjo 
popolnoma enake (reprodukcijska vrednost) ali podobne nepremičnine 
(nadomestitvena vrednost) z upoštevanjem treh oblik zastarevanja oz. poslabšanja, 
fizičnega poslabšanja in funkcionalnega ter ekonomskega zastarevanja. 
Pri načinu zasnovanem na donosu, z različnimi metodami ugotavljamo višino 
prihodkov in odhodkov, povezanih s poslovanjem nepremičnine ter na podlagi teh 
podatkov ugotavljamo sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov.  
Pri načinu primerljivih prodaj, z različnimi metodami 'analiziramo izvršene transakcije' 
oziroma kritično obravnavamo konkretne podatke s trga nepremičnin in jih apliciramo 
na predmetno nepremičnino.  

Vsak od navedenih načinov ima prednosti in slabosti, ki pomembno vplivajo na 
določitev ocenjene tržne vrednosti nepremičnine. 

V diplomskem delu je izvedena tudi ocena vrednosti konkretne nepremičnine – 
stanovanja v Ljubljani. Vrednost se po različnih načinih razlikuje, najbolj se dejanski 
tržni vrednosti v mojem primeru približa tista vrednost, ki je ocenjena s pomočjo 
načina primerljivih prodaj, saj ta v največji meri upošteva tudi dejavnike trga ter tržna 
dogajanja.  
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Priloga 1: Izjava ocenjevalca  

 

Pri svojem najboljšem poznavanju in prepri čanju izjavljam, da: 

 

• so navedbe dejstev, predstavljenih v poročilu, pravilne, in sicer po moji najboljši 
vesti, znanju in izkustvih, 

• so proučitve in sklepi omejeni samo s poročevalskimi predpostavkami in pogoji, 

• se posebej ne zanimam za predmet premoženja, 

• plačilo za storitev v zvezi z oceno vrednosti ni vezano na vnaprej določeno 
vrednost predmeta vrednotenja ali doseganje dogovorjenega rezultata 
ocenjevanja vrednosti ali pojava kakršnegakoli dogodka, povezanega s tako 
obliko dogovora, 

•  je bilo ocenjevanje vrednosti opravljeno v skladu s kodeksom etike in 
izvedbenimi standardi, 

• imam izkušnje z lokacijo in skupino premoženja, katerega vrednost ocenjuje, 

• izpolnjujem strokovne izobraževalne zahteve, 

• osebni pregled premoženja so opravili navedeni sodelavci, 

• nihče, razen oseb, navedenih v poročilu, ni dajal nobene strokovne pomoči pri 
pripravljanju poročila. 

 
 

Vir: Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 200 3, 2003, str. 126-127. 
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Priloga 2: Strukturni deleži vzor čnega objekta 

 

CELOTEN OBJEKT 100,00 
  
1. KONSTRUKCIJA ZGRADBE 28,49 
1.1. Temelji in klet 7,41 
1.1.1. Zemeljska dela in rušenje 2,05 

1.1.2. Izdelava opaža, vezenje in polaganje armature in betoniranje   
          temeljev, kletnih sten in svetlobnih jaškov 4,26 
1.1.3. HI (vertikalna in horizontalna) 1,00 
1.1.4. TI 0,10 
1.2. Zidovi 7,35 
1.2.1. Zidanje nosilnih zidov 1,12 

1.2.2. Izdelava opažev, vezenje in polaganje armature, betoniranje   
          stebrov in sten 5,52 
1.2.3. HI 0,26 
1.2.4. TI 0,07 
1.2.5. Zidarski oder 0,38 
1.3. Stropovi in balkoni 9,20 
1.3.1. Izdelava opažev, vezenje in polaganje armature, betoniranje   
          plošč in horizontalnih vezi 8,65 
1.3.2. Balkonska ograja 0,54 
1.4. Strešna konstrukcija 2,14 
1.4.1.Izdelava strešne konstrukcije  
1.4.1.a Lesena 1,10 
1.4.2.b Jeklena 0,91 
1.4.2. Odbijanje napušča in lazurni premazi 0,13 
1.5. Stopniš če 2,38 
1.5.1. Izdelava opažev, vezanje, in polaganje armature, betoniranje   
          stopnic in podestov 0,75 
1.5.2. Dobava montažnih ram 0,50 
1.5.3. Obloga  
1.5.3. a Lesena obloga 0,38 
1.5.3. b Kamen 0,78 
1.5.4. Tipska lestev 0,03 
1.5.5. Stopniščna ograja  
1.5.5. a Kovinska 0,45 
  

2. ZAKLJU ČNA DELA 43,71 
2.1. Strešna kritina 1,71 
2.1.1. Kritina 1,00 

2.1.1. c. Bakrena 0,28 

2.1.2. Strešne obloge 0,34 

2.1.3. Žlebovi in odtočne cevi 0,09 

2.1.4. Snegolovi  

2.2. Fasada 5,11 
2.2.1. Fasade  

2.2.1. a. TI in omet 2,48 

2.2.1. b. omet 0,11 

2.2.1. c. Pločevinasta obloga 1,21 
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2.2.1. d. Betonska obloga 0,11 

2.2.2. Izdelava mask nad prekladami 0,26 

2.2.3. Fasadni oder 0,94 

2.3. Okna, vrata in zasteklitev 13,10 
2.3.1. Okna 3,89 

2.3.1. a. Okenski podboji 0,18 

2.3.1. b. Okna 2,31 

2.3.1. c. Strešna okna 0,02 

2.3.1. d. Žaluzije 1,16 

2.3.1. e. Police 0,22 

2.3.2. Vrata 4,24 

2.3.2. a. Vratni podboji 0,23 

2.3.2. b. Lesena notranja 3,06 

2.3.2. c. Lesena zunanja ognjevarna 0,69 

2.3.2. d. Kovinska notranja 0,08 

2.3.2. e. Kovinska zunanja 0,18 

2.3.3. Zasteklitev 4,97 

2.3.3. a. Kovinski profil 0,15 

2.3.3. b. Zasteklitev 4,50 

2.3.3. c. Žaluzije 0,30 

2.3.3. d. Police 0,02 

2.4. Predelne stene 1,75 
2.4.1. Zidanje predelnih zidov  

2.4.1. a. Modularna opeka 1,64 

2.4.1. b. Porolit 0,12 

2.5. Podi in tlaki 10,39 
2.5.1. Estrih  

2.5.1. a. Plavajoči cementni 2,30 

2.5.1. b. Cementni 0,43 

2.5.2. Talne obloge  

2.5.2 a. Ploščice 0,67 

2.5.2. b. Kamen 0,80 

2.5.2. c. Lesena obloga 4,64 

2.5.3. TI 1,29 

2.5.4. HI 0,26 

2.6. Obdelave zidov in stropov 7,27 
2.6.1. ometi sten 2,86 

2.6.2. Zidne in stropne obloge  

2.6.2. a. Ploščice 1,78 

2.6.2. b. Kamen 0,67 

2.6.3. Slikanje sten in stropov 1,49 

2.6.4. Obešeni strop 0,47 

2.7. Razna zaklju čna dela 4,38 
2.7.1. Čiščenje 0,26 

2.7.2. Oprema veže (klop, deske,...) 0,36 

2.7.3. Nepredvidena dela 3,76 

  

3. INSTALACIJSKA DELA 27,80 
3.1. Vodovod in kanlizacija 7,72 
3.1.1. Vodovod 7,35 

3.1.1. a. Sanitarna oprma 4,70 

3.1.1. b. Vodomer 0,38 

3.1.1. c. Vodovodna instalacija 2,27 
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3.1.2. Črpalka za odpadne vode 0,38 

3.1.2. a. Črpalka 0,34 

3.1.2. b. Gradbena dela 0,04 

3.2. Ogrevanje in prezra čevanje 9,00 
3.2.1. Dimniki in prezračevanje 4,84 

3.2.1. a. Revizjska vratca 0,06 

3.2.1. b. Kapa 0,01 

3.2.1. c. Kromirani pokrovi in cevi 0,14 

3.2.1. d. Pozidava dimnikov in ventilacijskih cevi 4,05 

3.2.1.e. Prezračevanje 0,58 

3.2.2. Centralno ogrevanje 4,16 

3.2.2. a. Cevovodi 0,52 

3.2.2. b. Radiatorji 0,92 

3.2.2. c. Ventili 1,22 

3.2.2. d. Črpalka 0,72 

3.2.2. e. Talno ogrevanje 0,78 

3.3. Elektri čna instalacija 4,97 
3.3.1. Jaki tok 2,95 

3.3.1. a. Števci, razdelilne omarice 0,78 

3.3.1. b. Stikala, vtičnice, luči 1,42 

3.3.1. c. Podometna instalacija 0,76 

3.3.2. Šibki tok 1,78 

3.3.2. a. Hišna govorilna naprava 0,32 

3.3.2. b. Telefonska in računalniška napeljava 0,96 

3.3.2. c. Antenska naprava 0,34 

3.3.2. d. Odvod dima in toplote 0,16 

3.3.3. Strelovod 0,23 

3.4. Dvigalo 6,12 
3.4.1. Oder 0,07 

3.4.2. Pločevinasta obloga 1,49 

3.4.3. Montažni dvigalni jašek 3,72 

3.4.4. Dobava in montaža dvigala 0,84 

  

Vir: Bartolj, 1991, str. 119.  

 

 


