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Seznam kljucnih pojmov z razlago 

bruto tlorisna povrsina - skupna povrsina vseh etaz stavbe ; 

cena - ekvivalent denarja, ki je bil potrosen za nakup nepremienine; 

DS ( dejanska starost ) - starost objekta glede na njegovo stanje in vzdrzevanje elementov objekta 

( lahko je enaka, manjsa ali veeja od KS); 

EZD ( ekonomska zivljenjska doba ) - obdobje, v katerem prieakujemo, da bo nepremicnina ustvarjala 

ekonomske koristi , doba koristnosti ; 

ekonomsko zastaranje - zmanjsanje vrednosti nepremienine zaradi zunanjih dejavnikov ( npr. 

okolje, lokacija ); 

fizicna obrabljenost - zmanjsanje vrednosti nepremienine zaradi fizicnega stanja objekta in
o 	 posameznih elementov objekta; lahko je ozdravljiva, ee so stroski popravila manjsi , ali pa 
neozdravljiva, ce stroski popravila presegajo vrednost novegaelementa ; 
funkcionalna zastarelost - izguba vrednosti zaradi sprememb v okusih, nagnjenjih, tehnicnih novosti ali 
trZnih standardov. Funkcionalno zastaranje vkljucuje preplacani znesek ob nabavi in nepotrebne stroske 
delovanja. Lahko je odpravljivo ali neodpravljivo. 
izboljsave - Zgradbe, konstrukcije ali prilagoditve na zemljiseu trajne narave, ki vkljueujejo porabo dela in 
sredstev zaradi povecanja vrednosti ali koristnosti premozenja. 
KS ( kronoloska starost ) - dejanska starost objekta gJede na leto izgradnje; 

MSOV - mednarodni standard ocenjevanja vrednosti 

MSOV 310 - ocenjevanje vrednosti pravic na nepremicninah za zavarovano posojanje ; 


mera kapitalizacije - delitelj (obicajno izrazen kot odstotek), ki se uporablja za pretvorbo donosa v 

vrednost kapitala . Obrestna mera ali mera donosa, po kateri se letni eisti dobicek iz nalozbe kapitalizira, 

da se doloei vrednost kapitala na doloeen dan. 

nadomestitveni strosek - strosek izgradnje nepremicnine enake obravnavani z uporabo modernih 

materialov in tehnik ; 

neto tlorisna povrsina - povrsina med navpienimi elementi, ki omejujejo prostor (SIST ISO 9836) ; 

nepremicninske pravice - pravni pojem, ki se nanasa na vse pravice, deleze in koristi, ki veljajo za 

lastnistvo nepremienine. Ponavadi so razvidovane v formalni listini , kot je posestni list ali najemna 

pogodba. 

ocenjevanje vrednosti ali vrednotenje - aktivnost ali proces dolocanja vrednosti nepremienine; 

posest - vse pravice, delezi in koristi, povezani z lastnistvom (nepremicnino) ; 


postena vrednost po MSOV - ocenjena cena za prenos sredstva ali obveznosti med prepoznanima dobra 

obvescenima in voljnima strankama, ki je odraz ustreznih interesov teh strank. Postena vrednost nakazuje 

ceno, ki bi bila razumno dogovorjena za menjavo sredstva med specificnima strankama. Tudi ce stranki nista 

nujno povezani med seboj in se pogajata kot nepovezani in neodvisni stranki, sredstvo ni nujno izpostavljeno 

trgu, zato je dogovorjena cena lahko prej odraz posebnih prednosti ali neugodnosti lastnistva za stranki , ki sta 

vkljuceni v tak posel , kot slika splosnega stanja na trgu . 


premozenjske pravice - pravice, ki so povezane z lastnistvom nepremicnin. Vkljucujejo pravico do 

uporabe nepremicnine, prodaje, dajanja v najem, opuscanja, razvijanja, obdelovanja, kopanja iz nje, 

spreminjanja oblike, razdelitve na manjse kose, zdruzevanja , uporabe za razsipavanje al i neuporabo teh 

pravic ; 

SPZ - Stvarnopravni zakonik 

strosek - ekvivalent denarja, ki je potreben za izdelavo objekta ; 

vrednost - cena, ki jo bodo najverjetneje sklenili prodajalci in kupci proizvoda ali storitve, 

razpolozljive pri nakupu. Vrednost vzpostavlja hipotetieno ali zamisljeno ceno, ki jo bode najverjetneje 

sprejeli prodajalci in kupci pri proizvodu ali storitvi . Vrednost se ni dejstvo, je pa ocena verjetne cene, ki 

bo placana za proizvod ali storitev v danem casu in v skladu s posebno opredelitvijo vrednosti . 

vrednost izboljsav - vrednost, ki je dodana zemljiseu z izb"Oljsavami, kot so zgradbe, konstrukcije ali 

spremembe zemljisca, ki so trajne narave in zahtevajo porabo dela in sredstev ter so namenjene 

povecanju vrednosti ali koristnosti vrste premozenja. Izboljsave se lahko uporabljajo na razliene naCine in 

imajo razlicno dobo koristnosti . 
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1.0 OPREDELITEV NALOGE 

Izvajalec vrednotenja - Vojko Kruljc, univ. dipl. ing. grad., pooblasceni ocenjevalec 

vrednosti nepremicnin, vpisan v register pri Siovenskem institutu za revizijo. 


Narocnik cenitve - RS, Ministrstvo za finance, Davcna uprava RS, Smartinska cesta 55, 

Ljubljana. 


Namen ocenjevanja - ocena trzne vrednosti nepremicninskih pravic na obravnavani 

nepremicnini za namen prodaje. 


Predmet cenitve - pozidano stavbno zemljiscu skupne povrsine 964,0 m2 v centru 

Nove Gorice na parcelah st. 670/14 in 670/15 v k.o . Nova Gorica. Na parceli 670 1 14 

se nahaja 5 etazna poslovna stavba ( id. stavbe 337 ), preostali del zemljisca pa 

predstavlja funkcionalno dvorisce. 


Opredelitev prernozenjskih pravic - lastnik predmetnih nepremicninskih pravlc Je RS, 

upravljavec pa Davcna uprava RS, brez ornejitev. 


Podlaga vrednosti je trzna vrednost, ki je opredeljena kot ocenjeni znesek, za 

katerega bi voljni kupec in voljni prodajalec zamenjala premozenje na dan ocenjevanja 

vrednosti v poslovnem dogodku na cisti poslovni podlagi po ustreznem trzenju, pri 

katerem sta stranki ravnali kot dobro obvesceni, previdno in brez prisile. 


Datum ocenjevanja vrednosti - 14.6.2012 

Datum izdelave porocila - junij 2012 

Datum ogleda nepremicnine - 14.6.2012 ob prisotnosti predstavnika narocnika. 

Viri podatkov in informacij: 

Vsi podatki v zvezi z obravnavano nepremicnino so mi bili posredovani s strani 

narocnika. Trzne podatke sem pridobil v obravnavanem okolju . 


Splosni omejitveni pogoji 
pri ocenjevanju sem uporabil trditve, informacije in podatke, ki sem jih 
pridobil s strani narocnika, podatkov trznih vrednosti nepremicnin agencij za 
posredovanje pri prometu z nepremicninami in internetnih podatkov ; 
narocnik prevzema vso odgovornost za vse informacije in podatke 0 svoji 
nepremicnini, 
izsledki tega porocila se nanasajo izkljucno na zadevno vrednotenje in ne 
smejo biti uporabljeni za druge namene, 
narocnik tega porocila ali njegove kopije nima pravice javne objave dela ali 
celote tega elaborata, niti ga ne sme uporabiti za noben drug namen brez 
pisne privolitve ocenjevalca, 
ocenjevalec ni dolzan pricati pred sodiscem ali sodelovati pri pogajanjih v 
zvezi z vsebino tega elaborata, v kolikor to ni vzajemno dogovorjeno; 

- ocena vrednosti temelji na informacijah, ki so bile ocenjevalcu znane v 
casu izdelave porocila . 
cenitev je izdelana v skladu z MSOV 2011; 
ocenjevalci nismo dolzni aktualizirati ali spreminjati tega porocila, ce 
nastopijo drugacni pogoji od tistih, ki so veljali na dan ocenjevanja, razen ce 
se 0 tem posebej ne dogovorimo . 
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o 

Posebni omejitveni pogoji 

vsi podatki 0 neto in bruto tlorisnih povrsln so bili privzeti iz cenitvenega 
elaborata, ki ga je izdelal Kontakt plus d.o.o. z datumom izdelave 7.2.2007; 

- za isto nepremicnino sem izdelal cenitveno porocilo aprila 2008. 

2.0 PODATKI 0 NEPREMICNINI 

Okolis 

Predmetna nepremicnina se nahaja v centru mesta Nova Gorica, ki ga tvorijo 
Delpinova oziroma v nadaljevanju ulica Gradnikove brigade, Erjavceva in Kidriceva 
ulico do Vojkove. Neposredni center pa predstavlja Bevkov trg, v blizini katerega se 
nahaja predmetna nepremicnina. V soseski se nahajajo banke, obcinska zgradba, 
kinematograf, sodisce, trgovine, dva hotela, zavarovalnice, zdravstveni dom, itd. V 
centru je nepozidano ostalo Ie se zemljisce nasproti igralnice Perla , ki je projektno in 
programsko se nedefinirano. 

Z izgradnjo lani dokoncanega 15 - nadstropnega Eda centra je kraj pridobil na 
mestnem videzu, predvsem pa naj bi novogradnja in lokacija pritegnili veliko stevilo 
najemnikov oziroma investitorjev, kar pomeni dodatno ponudbo poslovnih prostorov. 

Podatki 0 nepremicnini 

Obravnavana nepremlcnlna se nahaja na pozidanem stavbnem zemljiscu skupne 
povrsine 964,0 m2 v centru Nove Gorice na parcelah st. 670 / 14 in 670 / 15 v k.o. 
Nova Gorica. Na parceli 670 / 14 se nahaja poslovna stavba zazidane povrsine 683,0 

2m , preostali del parcele povrsine 213,0 m2 pa predstavlja dvorisce. Parcela 670/15 je 
v naravi severni del dostopne rampe do kletne etaze. Dostopi do nepremicnine so 
preko javnih povrsin. 

Podatki iz katastra : 

1 

2 

Parcela St. 

670/14 

803/3 

skupaj 

Povrsine ( mZ) 

896 

68 

964 

Raba 
Poslovna stavba 

dvorisce 

dvorisce 

Povrsina 
683 
213 

68 

964 

Predmetna nepremicnina je bila zgrajena leta 1979 ( podatek GURS-a ) za namene 
tedanje SDK in je takratnim potrebam lastnika in takratnim bivanjskim standardom in 
estetiki tudi ustrezala. Danes pa je zgradba precej nefunkcionalna, energetsko zelo 
potratna in bi zahtevala znatna vlaganja in adaptacije. 
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Zgradba je trinadstropna, podkletena. Konstrukcija je AB, skeletna, streha je veCinoma 
ravna , pohodna. Zunanje stene so ali betonske, toplotno neizolirane, ali pa iz AI profilov 
s slabse izoliranimi po Iniii in termopan zasteklitvijo. Okna so opremljena z zunanjimi 
zaluzijami , ki so bile 2003 popravljene. Ogrevanje je prikljuceno na mestni toplovod . 

Zahodna fasada, spredaj uvoz v kletno etazo. Vzhodna fasada 

Poleg glavnega stopnisca so na severni strani zunanje zasilne pozarne stopnice, vse 
etaze povezuje manjse tovorno dvigalo, osebnega dvigala v zgradbi ni. V vsaki etazi so 
ob stopniscu sanitarije . 
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V kleti je veeji del namenjen arhivu in pomoznim prostorom, preko dostopne rampe je 
omogoeeno parkiranje ca 6 vozil v kleti, na rampi pa ca 5. Priblizno 180 m2 kleti zaseda 
zaklonisee, ki sluzi kot skladisee in je predvsem neuporabno. 

Uvoz v kletno etazo Garaza 

V pritlieju je velika avla, we za goste in loeeno za osebje z garderobo ter nekaj pisarn , 
ki so bile izvedene naknadno z rnontaznimi stenami. 

Hodnik v nadstropjih Pritlicje, avla 

V preostalih treh etazah je vzdolz zgradbe centralno izveden hodnik, ne obe strani so 
pisarne. Pisarne so medsebojno in od hodnika loeene z montaznimi lesenimi predelnimi 
stenami ali pa z vgradnimi omarami. Klimatizirani prostori so samo v III. etazi. 

Vso dobo koriseenja je lastnik zgradbo dobro vzdrzeval. Tako je bila leta 1985 sanirana 
streha , leta 2003 so bila izvedena popravila zaluzij, leta 2004 prezidava razdeljevalnice 
hrane v pisarni, eajno kuhinjo in kadilnico, izvedene predelne stene v avli, itd . 

Neto tlorisne povrsine ocenjevanega objekta so bile privzete iz cenitvenega elaborata, 
ki ga je izdelal Kontakt plus d.o.o. z datumom izdelave 7.2.2007 razen kletne etaze, ki je 
znatno veeja kot v navedenem elaboratu . To sem doloeil iz projektne dokumentacije, ki 
mi je bila dostavljena na vpogled. 
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etaza 
Bruto tlorisne 

povrsine 
Neto tlorisne 

povrsine 
KLET 942,28 841,10 

PRITLlCJE 683,00 ' 659,74 
1. NADSTROPJE 463,25 431 ,98 
2. NADSTROPJE 463,25 441,68 
3. NADSTROPJE 492,05 471 ,89 

skupaj 3.043,83 2.846,3JL 

Konstrukeijski elementi zasedajo 197,44 m2 oziroma 6,49 %, neto tlorisna povrsina je 
2.846,39 m2, skupaj bruto tlorisna povrsina je 3.043,83 m2. 

3.0 ANALIZA TRGA NEPREMICNI 

2.3.1 Zernljisca 
Zaradi nastanka svetovne in tudi domace bancne in realne krize se sieer eene niso 
znatno znizale, zelo pa je padlo povprasevanje po vseh vrstah nepremicnin , tudi 
stavbnih zemljisc. Po podatkih Geodetske uprave RS so bile prodajne eene zemljisc na 
nivoju RS najvisje v 4. kvartalu 2007 in 1. kvartalu 2008, v 2 . kvartalu 2009 je zabelezen 
povprecni padee een za 17 %, stevilo izvedenih transakcij pa je padlo na 30 %, ko je 
bilo dosezeno najmanjse stevilo transakcij . V drugi poloviei leta se trend prodaje obrne 
navzgor, v 4. kvartalu pa ze ponovno navzdol. V 1. in 2.. kvartalu 2010 so povprecne 
prodajne eene skoraj enake najnizji dosezeni v I. I 2009, Ie stevilo izvedenih transakeij 
je rahlo visje. V drugi polovici 2010 se stevilo transakcij zmanjsa, prodajne eene pa se 
dvignejo na nivo een iz 2/2 2008, nakar eene ponovno padajo in dosezejo v % 2012 
najnizji vrednost. 
Iz Porocila GURS-a za 1. cetrtletje 2012 izhaja, da so povprecne prodajne eene 
stavbnih zemljisc na nivoju RS iz 1. kvartala 2012 za ea 35 % nizje napram tistim iz 1. 
kvartala 2008. Istocasno pa je tudi stevi'lo izvedenih transakeij padlo za 65 %. 

Na nivoju Goriske regije in Krasa so bile najvisje povprecne prodajne eene in stevilo 
izvedenih poslov dosezeni v 1. kvartalu 2008, pri cemer nelogicnega porasta prodajnih 
een v 4. kvartalu 2008 in nekoliko manjsega se v 1. kvartalu 2009 ne upostevam, saj je 
to bila skoraj speeifika na obmocju RS. V 1. kvartalu 2012 je bilo evidentiranih samo 16 
transakeij stavbnih zemljisc ( v 4/2007 jih je bilo 57, v 1/2008 pa 55 ), dosezena 
povprecna prodajna eena pa je bila 53 Eur/m2 ali za 12 % nizja kot v 1/2008. 

Iz navedenega lahko sklepam, da so zaradi majhnega stevila vzoreev statisticni podatki 
zelo vprasljivi in zato tudi nezanesljivi, kar potrjujejo tudi izjave prodajaleev neprernicnin . 
Le ti oeenjujejo znizanje prodajnih een zemljisc za obdobje 112008 do danes zelo 
razlicno, med 15 in 30 %. V izracunih zato uporabim trend gibanja een za RS, t.j. 1 % 
na 2 meseea od 1. kvartala 2008 do vkljucno 1. kvartala 2012. Slednje delno potrjujejo 
clanki v tiskanih mediji-h, ko ugotavljajo padee een zemljisc na Obali za 20 do 30 %, za 
vecje objekte pa tudi vec. 
Trznih podatkov 0 nedavnih transakcijah stavbnih zemljisc v eentru Nove Goriee ni, 
zadnje taksne prodaje so bile izvedene leta 2006. Zemlj isca v eentru je odkupovala 
mestna obcina z namenom urejanja prostora, zaradi spora MONG - pravni nasledniki 
druzbe SGP Goriea, pa je ta dejavnost v eentru ohromljena. 
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V obeini Nova Goriea se eene stavbnih zemljise gibljejo med 30 in 120 Eur/m2, 
izjemno visoke eene pa so nekoe dosegala zemljisea na izrednih lokacijah v eentru 
mesta. 

2.3.2 Pisarniski prostori 
Najemnine poslovnih prostorov v eentru mesta Nova Goriea se gibljejo okrog 6,0 - 7,0 
Eur/m2 za slabse poslovne prostore, 10,0 - 12,0 Eur/m2 pa za boljse poslovne prostore. 
Manjsi poslovni prostori ali pa veeji z nadstandardno izvedbo dosegajo najemnino do 
15,0 Eur/m2 ali tudi vee, eelo do 25 Eur/m2. Zaradi slabsanja gospodarskih razrner, 
posledieno likvidaeij druzb, zmanjsanja zaposlenih ali pa samo raeionalnejse porabe, 
povprasevanje ne dosega ponudbe, zato se najemodajalei zelo trudijo zadrzati stranke 
tudi z manjsanjem najernnine ali pa drugimi ugodnostmi. 
Kljub temu najernnine pisarniskih poslovnih prostorov na nivoju RS ostajajo takorekoe 
nespremenjene in skozi opazovano obdobje zadnjih 10 let tudi praktieno ne nihajo. 
Drugaee je pri najemninah trgovskih prostorov, ki so v rahlem porastu in so podvrzene 
veejemu nihanju, predvsem pa to velja za gostinske lokale. Na Goriskem je opazen 
rahel padee najemnin ( ea 10 % ), kar v eenitvi upostevam. 
Trg najemnih pisarniskih poslovnih prostorov je za sedaj stabilen, veejih sprememb v 
bliznji prihodnosti ni prieakovati. Podobno velja za trg trgovskih prostorov in gostinskih 
lokalov, kjer sieer zaznarno rnanjsa nihanja med posameznimi obdobji, ki pa jih je 
mogoee v veliki rneri pripisati majhnim vzoreem in posledieno slabsi oeeni povpreene 
najernnine. 

Oglasevane eene so visoke, oeenjujem za ea 20 %, saj se iste nepremienine oddajajo 
neuspesno dalj easa. 

4.0 ANALIZA NAJGOSPODARNEJSE RABE 

Analiza najgospodarnejse uporabe temelji na staliseu, da eeprav obstaja med dvema 
pareelarna vee podobnosti in so si medsebojno sorodne, lahko obstajajo pomembne 
razlike v naeinu njihove uporabe. Kako se premozenje lahko optimalno uporabi, je 
temelj doloeanja trzne vrednosti. 

Osnovna vprasanja najgospodarnejse uporabe so : 

- Ali je predlagana uporaba smiselna in mozna? 
- Ali je uporaba zakonita in ali obstaja razurnna verjetnost, da je mozno dobiti pravno 

upravieenost do uporabe? 
- Ali je premozenje fizieno primerno za uporabo oziroma ali ga je mozno preurediti za 

uporabo? 
- Ali je predlagana uporaba finaneno izvedljiva? 
- Ali je izmed vrst uporabe, ki izpolnjujejo prve stiri vprasanja, izbrana najueinkovitejsa 

uporaba zemljisea? 

Iz pridobljenih informaeij izhaja, da se predmetno stavbno zemljisee nahaja na 
rnesanem obmoeju, kjer je predvidena storitvena in poslovna dejavnost, dopustna pa je 
tudi stanovanjska gradnja in dejavnosti, ki niso moteee za bivalno in delovno okolje. 
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Predmetni okolis se uvrsca v prostorsko enoto Trgovski center, kjer se faktor neto 
zazidanosti in faktor zelenih povrsin uporabljajo za celotno funkcionalno enoto in ne 
samo za gradbeno parcelo. Ne glede na to pa je ze sedaj faktor izrabe gradbene 
parcele 1,6 krepko presezen, zato menim, da je analiza najgospodarnejse rabe 
brezpredmetna. 

5.0 OCENA VREDNOSTI ZEMLJISCA 

Vrednost zemljisea se lahko doloei z naslednjimi metodami : 

1. Z metodo primerljivih prodaj zemljise, ki je osnovna metoda. 
2. Z metodo razporejanje ali izloeevanja, ki sta alternativne tehnike vrednotenja. 
3. Z metodami zasnovanimi na donosu, ki so : 

- metoda zemljiskega ostanka 
- rnetoda kapitalizacije zemljiske rente 
- metoda razvoja zemljisea. 

Metoda primerljivih prodaj temelji na neposredni primerjavi premozenja, ki je predmet 
ocenjevanja vrednosti, s podobnimi zemljiskimi parcelami, za katere obstajajo dejanski 
podatki 0 nedavnih trznih transakcijah. Metoda je naeeloma najzanesljivejsa, ee so 
podatki zanesljivi. Od zaeetka krize v % 2008 do danes v ozjem in tudi sirsem delu 
centra mesta niso na razpolago podatkov 0 prodajah stavbnih zemljise, kar nakazuje na 
veliko mrtvilo vseh gospodarskih aktivnosti v obCini. 

V cenilnem elaboratu aprila 2008 za isto nepremlcnmo sem uporabil dve primerljivi 
prodaji v centru mesta, sicer izvedene v letu 2005 in 2006. Ker menim, da je bila 
prilagojena cena 393,5 Eur/m2 dovolj nataneno doloeena, bo Ie ta os nova za doloCitev 
sedanje trzne vrednosti z upostevanjem padca cen kot navedeno v te. 2.3.1 

393,5 * 964 * ( 100% - 24,5% ) =296.397,2 Eur ali zaokrozeno 

300.000,0 Eur 
( tristo tisoe Eur ) 

6.0 OCENA VREDNOSTI NEPREMICNINSKIH PRAVIC 

Trzna vrednost nepremienine se lahko doloei na naslednje naeine : 

Naein prirnerljivih prodaj je pripomoeek za ocenjevanje vrednosti, s katerirn primerjamo 
pretekle prodaje (ali ponudbe) primerljivih nepremienin z obravnavano. V okviru tega 
naeina uporabljamo metodo neposredne primerjave prodaj podobnih nepremienin. Ta 
metoda je ueinkovita na aktivnih trgih, kjer je mogoee najti dovolj primerljivih prodaj in 
ustreznih podatkov zanje. 

Na donosu zasnovani naCin temelji na predpostavki, da je vrednost nepremienine enaka 
sedanji vrednosti pravic do bodoeega dohodka od nepremienin. V okviru tega naCina 
najveekrat uporabljarno rnetodo diskontiranja bodoeih donosov ali metodo direktne 
kapitalizacije. 
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Nabavnovrednostni naein je pristop k vrednotenju , ki temelji na naeelu substitucije in 
sicer na trditvi, da obveseen kupec za nepremienino ne bo pripravljen plaeati vee, kot je 
strosek gradnje oziroma pridobitve nadomestnenepremienine z enako uporabnostjo. 

6.1 Na donosu zasnovan nacin 

Na donosu zasnovani naein temelji na predpostavki , da je vrednost nepremienine enaka 
sedanji vrednosti bodoeih koristi od nepremienine. Glede na obseg in kvaliteto 
pridobljenih podatkov sem se odloeil, da v obravnavanem primeru izvedem izraeun 
vrednosti z metodo direktne kapitalizacije. 

Podatkov 0 najemninah poslovnih objektov v okolisu ni dovolj, saj gre za najem veejih 
povrsin kot so obieajni poslovni prostori. 

Najemnina: iz analize trga nepremienin ( te. 2.3.2 ) je sklepati, da bi bila primerna 
najernnina med 7 in 12,5 Eur / m2

/ NTP, vkljueno z opremo. Zaradi pomanjkljivosti 
obravnavane nepremienine, kot so nezadostno stevilo parkirise, energetska potratnost 
zgradbe, ni osebnega dvigala, slaba uporabnost kletnih prostorov in avle v pritlieju ter 
velikosti objekta ocenjujem, da je v tem obdobju primerna povpreena najemnina za 
predmetni poslovni objekt 8,00 Eur / m2 za poslovne prostore, za kletne pa 2,00 Eur / 
m 2 , vse za neto tlorisne povrsine ( NTP ). 

Neizkoriscenost in neizterljivost: glede na stanje na nepremieninskem trgu in glede 
na gospodarske kazalce ocenjujem, da znasa visina nadomestila za neizkoriseenost in 
neizterljivost najemnine za obravnavano nepremienino 10%. 

Odhodki iz 	poslovanja: obieajna praksa je, da lastnik prenese vse tekoee stroske iz 
lastnistva na najemnika, vendar mora nositi sam (davek na stavbno zemljisee, 
zavarovanje, tekoee vzdrzevanje, itd) . Sem niso vsteti davek na dodatno vrednost o 	 (upostevana je neto najemnina) in odhodki zaradi zamenjave najemnikov. Za potrebe 
tega vrednotenja ocenjujem tovrstne stroske pavsalno v visini 2 %. 

Nadomestitvena rezerva predstavlja rezervacijo za velika popravila, ki za zgradbe , 
kjer poteka promet s strankami, znasa 4 %. 

Eur 
Potencialni prihodek - pisarne : 2005,29 * 8,0 * 12 = 192.507,84 

Potencialni prihodek - klet : 841 ,10 * 2,0 * 12 = 20.186,40 

Drugi prihodki o 

PRIHODEK SKUPAJ 	 212.694,24 
- odbitek za neizterljivost 

In nezasedenost 12 % 25.523,31 

EFEKTlVNI PRIHODEK 	 187.170,93 
Poslovni odhodki : 2% 3.743,42 

Nadomestitvena rezerva : 4% 7.486,84 

STANOVITNIDOBICEK 	 175.940,68 

o 	
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Stopnja kapitalizacije je izraeunana po metodi dograjevanja . 

Netvegano donosnost izraeunam na podlagi donosnosti drzavnih obveznic, ki so po 
podatkih UMARja 5,4 %. Ob upostevanju inflacije 2,0 % je netvegana donosnost tako 
3,4%. 

Nadomestilo za tveganje se pri nepremieninah. ki se oddajajo v najem , na tujih trgih 
praviloma giblje med 3 in 7 odstotki, za stanovanja celo nizje. Ker bi lastnik 
nepremienino oddal preverjenemu najemniku, je v tem primeru tveganje manjse. 
ocenim ga na 3 %. 

Nadomestilo za slabso likvidnost se obraeunava zaradi dejstva, da je nepremlcnlno 
tezje prodati kot primerljivo alternativno nalozbo. Obieajno se ta odstotek giba med 1 % . 
za manjsa stanovanja in 2 % za tezje prodajljive poslovne prostore. Privzamem srednjo 
vrednost 1.5 %. 

Glede na tip nepremienine ocenjujem visinG nadomestila za gospodarjenje z nalozbo 
(upravljanje) 0,4 % in nadomestilo za ohranitev kapitala po Hoskoldu 0,5 %. 

Zahtevana donosnost za nalozbo v ocenjevano nepremienino je tako : 
3,4 + 3 + 1,5 + 0,40 + 1,0 = 8,8 %. 

Iz izraeunanega stanovitnega dobieka in doloeene stopnje kapitalizacije izraeunam 
vrednost nepremienine po metodi donosa ali nataneneje direktne kapitalizacije : 
V = 0/ k = 175.940.68/0,088 = 1.999.325,86 Eur al i zaokrozeno 

2.000.000,0 Eur 

6.2 Nabavnovrednostni nacin 

Nabavnovrednostni naein je pristop k vrednotenju, ki temelji naeelu substitucije in sicer 
na trditvi, da obveseen kupec za nepremienino ne bo pripravljen plaeati vee, kot je 
strosek gradnje oziroma pridobitve nadomestne nepremienine z enako uporabnostjo. S 
formulo bi ga lahko na kratko izrazil kot: 
V=Vz+(Vo-lv)+(Vzu-lv) , pri eemer so: 

V = vrednost nepremienine 
Vz= vrednost zemljisea 
Vzu= vrednost zunanje ureditve 
Vo= nadomestitvena ( reprodukcijska ) vrednost objekta 
Iv= izguba vrednosti zaradi vseh vrst zastaranja 

Vrednost zemljisea je bila izraeunana v toeki 4.3. in je 300.000,0 Eur. 
Vrednost zunanje ureditve: zunanja ureditev predstavlja ploenik iz pranih plose ob 
objektu , namestitev cvetlienih korit, izvedba dovozne rampe v kletno etazo z podpornimi 
zidovi in ograjnim zidom, asfaltacija povrsine , ki je namenjena parkiranju in se nahaja 
nad dostopom in delom garaze ter ozelenitev manjsih povrsin ob zgradbi. Izvedbo 
zunanje ureditve ocenjujem pavsalno na 33.000,0 Eur, z odpisanostjo 40 %. Tako 
ocenjena vrednost zunanje ureditve je 19.800,0 Eur ali zaokrozeno 20.000,0 Eur 
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Vrednost novega nadomestnega objekta: reprodukcijski stroski so tekoCi stroski 
gradnje identicnega objekta, -ki ima enako uporabnost kot obravnavani. 

Osnova za odlocitev nadomestitve vrednosti je metoda ocenjevanja stroskov po enoti 

za izbrani primerjalni objekt, ki nam sluzi kot osnova glede prilagoditve ocenjevanja 

obravnavanega objekta. 

Uporabil sem naslednje vire: 


• Cening 2007 
• Ponudbe za izvedbo gradbenih in obrtniskih del razlicnih izvajalcev 
• Peg 2007 

Na osnovi analize dosegljivih podatkov 0 proizvodnih cenah v gradbenistvu za objekte 
podobne konstrukcije, razgovorov z izvajalci tovrstnih del in primerjave z objekti Peg 
2007 in podatkov iz lastnega arhiva menim, da kot strosek gradnje nadomestnega 
objekta privzamem upostevam stroskovnike OCENE INVESTICIJ Peg z manjsimi 
popravki v smislu prilagoditve na predmetni objekt : 

- vrednost GOI za m2neto povrsine 1.074,1 Eur/m2 za osnovni cenovni razred povecam 
za 10 % ker menim, da ga presega, in vkljucuje podrazitve v gradbenistvu ; 

- stroske investitorja ocenim na 15 %. 

Tako je nadomestitveni strosek objekta 1.074,10 Eur/m2 * 1,1 * 1,15 =1358,74 Eur/m2 
2.846,39 m2 * 1358,74 Eur/m2 = 3.867.494,0 Eur 

ali zaokroieno 3.867.000,0 Eur 

Izguba vrednosti: pomeni zmanjsanje uporabnosti nepremlCnlne, ki jo povzrocaJo 
propadanje ( fizicno poslabsanje ), spremembe v tehnologiji ( funkcionalno zastaranje) 
ter vzorci obnasanja Ijudi, spremembe Ijudi, spremembe okusov ali spremembe v okolju 
(ekonomsko zastaranje). 

Funkcionalno zastaranje - pri izracunu stroskov gradnje sern uposteval stroske za 
izgradnjo identicnega objekta . Zasnova objekta je ustrezala takratnim potrebam 
investitorja in tudi zakonodaji. Danes pa bi objekt, ce zanemarimo arhitektonski vidik, ki 
se vklaplja v okolico in je zanimiv, moral imeti osebno dvigalo in dostopno klancino za 
invalide ter klet urejeno kot garazo z delom namenjenem arhivu. Strosek ogrevanje 
objekta je zelo visok, kar je glede na uporabljene gradbene materiale in izvedbo tudi 
normalno, saj objekt ni izveden kot energetsko varcen. 

- Osebno dvigalo : menim, da izvedba Ie tega ni problernaticna, najbolj smiselna lokacija 
je v blizini stopnisca. Gradbeni stroski izvedbe dvigalnega jaska so ca 26.000,0 Eur, ker 
bi dela potekala v objektu in pogojevala razna rusitvena dela itd., strosek povecam za 
30 %. Nabavna vrednost primernega dvigala je 35.000,0 Eur. 
26.000 * 1,3 + 35.000 = ca 69.000,0 Eur 

- Klancina za invalide : dostop invalidom ni problematicen z Bevkovega trga, pac pa s 
parkirisca pred zgradbo. Strosek izvedbe klancine ocenim 3.000,0 Eur. 

- Ureditev in povecanje garaze : V mestu in tudi centru je veliko poslovnih zgradb, kjer 
kletna etaza ne sluzi parkiranju. Zato tudi izvedbo predmetnega objekta zaradi tega ne 
morem imeti za funkcionalno pomanjkljivost. 
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- Prekomerni strosek ogrevanja : povprecni letni strosek ogrevanja je ca 35.000,0 Eur. 

Iz razgovorov z energetskimi strokovnjaki je ta presezen za ca 30 do 50%. V izracunu 

upostevam 40% prekomerno porabo. 

Vag = 35.000 * 0,4 / 0,93 = 150.537,6 Eur ali zaokrozeno 150.000,0 Eur. 


Gospodarsko zastaranje - ni zaznati. 


Fizicno poslabsanje - zmanjsanje vrednosti zaradi fizicnega zastaranja objekta in 

posameznih njegovih elementov izracunam z uporabo metode linearne amortizacije 

tako , da ocenim stopnjo amortizacije gradbenih elementov objekta posebej. 


Vrednost EZO% OS % Odpisana 
del odp. vrednost 

GRADBENAD. 

Zemeljska d. 2 77.340 80 4133 31 .709 

Betonska d. 18 696.060 80 4133 285.385 

Tesarska d. 12 464.040 80 41 190.256 

Krovska d. 

33 

116.010 3 30 23 77 89.328 

Fasaderska 77.340 2 60 5533 42.537 

Zidarska d. 12 464.040 41 190.256 

Kanalizacijska d. 

80 33 

1 38.670 33 33 12.761 

0 

OBRTNISKA D. 

60 

24 928.080 1830 60 556.848 

0 
ELEKTRO D. 309.360 18 608 30 185.616 

STROJNA D. 309.360 8 18 60 185.616 

INVESTITORJEVI 

30 

386.700 10 33 41 158.547 
STROSKI 

80 

SKUPAJ 3.867.000 100 1.928.860 
-

ali zaokrozeno 1.930.000 Eur 

DS - dejanska starost = ocenjena starost ocenjevanih del glede na dejanski izgled , 

lahko je vecja , enaka ali manjsa od kronoloske starosti del. 

EZD - ekonomska zivljenjska doba =pricakovana doba gospodarne uporabnosti . 


Rekapitulacija nabavnovrednostnega nacina: 
Vrednost zemljisca 300.000 
Vrednost zunanje ureditve 20.000 
Vrednost novega nadomestnega objekta 3.867.000 
Funkcionalno zastaranje - 222.000 
Fizicno poslabsanje - 1.930.000 
Skupaj vrednost nepremicnine 2.035.000 

Ob upostevanju vseh navedenih podatkov, hkrati z domnevami in omejitvenimi pogoji 
ocenjujem, da je vrednost obravnavane nepremicnine izracunane z nabavnovrednostno 
metodo na dan 14.06.2012 

2.035.000,0 Eur 

c 
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7.0 ZAKLJUCEK 

Za oceno trzne vrednosti sem glede na vrsto nepremlcnlne in namen vrednotenja 
preveril moznost in primernost uporabe vseh treh naCinov, sicer najbolj zanesljivega 
naeina primerljivih prodaj nisem uporabil zaradi pomanjkanja kvalitetnih podatkov. 

Na donosu zasnovani naein temelji na predpostavki, da je vrednost nepremienine enaka 
sedanji vrednosti bodoCih koristi od nepremienine. V obravnavanem primeru sem 
izvedel izraeun vrednosti z metodo direktne kapitalizacije. 

Nabavnovrednostni naein sloni na osnovi nadomestne vrednosti oziroma 
reprodukcijskih stroskov nepremienine zrnanjsane za stroske izgube vrednosti 
(amortizacije) . 

Rezultati so naslednji: 
Na donosu zasnovan naein 2.000.000,0 Eur 
Nabavnovredostni naein 2.035.000,0 Eur 

Cepra'lf sta oba dobljena rezultata zelo podobna menim, da je vrednost izraeunana z 
nabavnovrednostnim naeinom malo zanesljivejsa. Opira na namree na nekaj vee trznih 
podatkov kot na donosu zasnovan naein, pri katerern so trzni podatki v doloeeni meri 
predpostavljeni. Zato smatram, da je trzna vrednost obravnavane nepremienine na dan 
14.6.2012 njuna srednja vrednost zaokrozena navzgor 

2.020.000,0 Eur 
( dva milijona dvajset tisoe Eur ) 

Nova Gorica, junij 2012 Vojko Kruljc, ~iV. dipl. inz. grad. 
Pooblasceni ocenjeval~c vrednosti nepremicnin 

C-AI t . 
\j 

o 
Uporabljena literatura : 
1. Ocenjevanje vrednosti nepremicninskih pravic( Psunder, Torkar ) 
2. Basic Real Estate Appraisal, 5. izdaja ( Betts, Ely) 
3. Zborniki referatov letnih konferenc ocenjevalcev vrednosti 
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Izjava ocenjevalca 

Pri svojem najboljsem poznavanju in prepricanju izjavljam, da je bilo ocenjevanje 
vrednosti opravljeno v skladu z Hierarhijo standardov in MSOV. Potrjujem, da : 

- so navedbe dejstev, predstavljene v porocilu, pravilne, po najboljsi vesti, znanju in 
izkusnjah, v skladu z moznostmi ter prikazani in uporabljeni v dobri veri , pri cemer 
verjamem in zaupam v njihovo tocnost ; 

- so proucitve in sklepi omejeni samo z omejitvami, navedenimi v tem porocilu ; 

- nimam ne sedanjih ne bodocih interesov glede imetja, ki je predmet tega poroCila ; 

- placilo za mojo storitev ni v zvezi in nima vpliva na ocenjeno vrednost ; 

- je bilo ocenjevanje vrednosti opravljeno v skladu s kodeksom etike in izvedbenimi 


standardi; 
- izpolnjujem strokovne izobrazevalne zahteve ; 
- sem osebno pregledal obravnavano nepremicnino ; 
- mi pri izdelavi porocila nihce ni nudil strokovne pomoci . l 

! 
i 

Vojko Kruljc,univ. dipl inz. grad 

Q-Iv 

Izjava narocnika 

Izjavljam,da so bili vsi podatki v zvezi z vrednotenjem zadevne nepremicnine podani 
izvajalcu cenitve tako, da ne zavajajo in vplivajo na tocnost in vrednost cenitve. 

Dovoljujemo, da se rezultati ocenitve uporabijo v podatkovnih bazah ocenjevalca in da 
ocenjevalec uvrsti pricujoco ocenitev v svojo referencno listo. 

RS, 	Ministrstvo za finance 
Davcna uprava RS 
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SLOVENSKI INSTITUT ZA REVIZIJO 
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 
Telefon 01 568 55 54 Telefaks 01 5686332 

Stevilka' DON-P-1/11-97 
Datum 26 . 1, 2011 

Na podlagi 2. odstavka 90. in 2. odstavka 48, elena zakona 0 revid iranju (Uradni list RS, sl. 65/08) in 1. 
odstavka 2 elena Pravilnika 0 priznanju dodatnega izobrazevanja za podaljsanje veljavnosti dovoljenja za 
opravljanJe nalog poob lascenega ocenjevalca je Siovenski institut za revizijo po strokovnem svetu , na 
svoji seji dne 26 . 1. 2011 izdal 

o D L 0 C B O. 

VOJKU KRULJCU , rojenemu 3. julija 1953 v Ljubljani, stanujocemu v Novi Gorici,Erjavceva 7 , 

se do vkljucno 21, 1, 2013 podaljsa 

VELJAVNOST DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE NALOG 

POOBLASCENEGA OCENJEVALCA VREDNOSTI 


N E PRE M I CN I N. 


Obrazlozitev 

Vojko Kruljc Je 30, decembra 2010 vlozil zahtevek za podaljsanje dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaseenega ocenjevalca vrednosti nepremienin . Iz evidence, ki jo vodi Siovenski institut za revizijo je 
razvidno , da Vojko Kruljc izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 2, elena Pravilnika 0 priznanju dodatnega 
izobrazevanja za podaljsanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblascenega ocenjevalca 
vrednosti, zato se mu do vkljucno 21, 1. 201 3, podaljsa veljavnost dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblascenega ocenjevalca vrednosti nepremicnin, Po tem datumu bo Slovenski institut za revizijo 
dovoljenje podaljsal , ce bo Vojko Kruljc opravil program dodatnega strokovnega izobrazevanja , ki ga 
doloci Institul. 

Pravni pouk : 

Zoper to odloebo ni pritozbe, zoper njo pa lahko vlozi stranka tozbo pri Vrhovnem sodiscu Republike 
Siovenije v 30 dneh po vrocitvi te odlocbe, Tozba se vlozi pisno v dveh izvodlh naravnost pri sodiscu ali se 
da na zap isn ik, lahko pa se poslje po posti. Steje se, da je bila tozba vlozena pri sodiscu tisti dan , ko je 
bila priporoceno oddana na posto ali ko je bila dana na zapisnik , 

Na podlagi tarifne stevilke 2 Tarife 0 taksah in nadomestilih (Uradni list RS, sl. 45/02 in 71 /06 ) znasa 
taksa za to odlocbo 240,19 EU R (brez vracunanega davka na dodano vrednost) . 

.L. 
,,/,' / ,7 .../ ...-.-..~.---

Postopek vodila ;/ fl ,~.11~ara ()3ouina 

:-::>d(. \~_,~_. ([)r. !vcw cruri( 
Predsednik strokovnega sveta 

Siovenskega instituta za revizijo 
Vroceno 
-naslovrliku 
- Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem 
- arhivu , tu 



Izjava ocenjevalca 

Pri svojem najboljsem poznavanju in prepricanju izjavljam, da je bilo ocenjevanje 
vrednosti opravljeno v skladu z Hierarhijo standardov in MSOV. Potrjujem, da : 

- so navedbe dejstev, predstavljene v porocilu, pravilne, po najboljsi vesti , znanju in 
izkusnjah, v skladu z moznostmi ter prikazani in uporabljeni v dobri veri, pri cemer 
verjamem in zaupam v njihovo tocnost ; 

- so proucitve in sklepi omejeni samo z omejitvami, navedenimi v tem porocilu ; 

- nimam ne sedanjih ne bodocih interesov glede imetja, ki je predmet tega poroCila ; 

- placilo za mojo storitev ni v zvezi in nima vpliva na ocenjeno vrednost ; 

- je bilo ocenjevanje vrednosti opravljeno v skladu s kodeksom etike in izvedbenimi 


standardi ; 
- izpolnjujem strokovne izobraZevalne zahteve ; 
- sem osebno pregledal obravnavano nepremicnino ; 
- mi pri izdelavi porocila nihce ni nudil strokovne pomoci . 

I 
Vojko KruljcJttniv. dipl inz. grad 

I 
~~/'
V (/ 

Izjava narocnika 

Izjavljam,da so bili vsi podatki v zvezi z vrednotenjem zadevne nepremicnine podani 
izvajalcu cenitve tako, da ne zavajajo in vplivajo na tocnost in vrednost cenitve. 

Dovoljujemo, da se rezultati ocenitve uporabijo v podatkovnih bazah ocenjevalca in da 
ocenjevalec uvrsti pricujoco ocenitev v svojo referencno listo. 

·L--":::~~~S~- RS, Ministrstvo za finance r::..\..\ "';,'" 
... ,)<Q~>?t';PUfJ~~

! <i. ~ .\,,~\'I; Davcna uprava RS 
) 4I,Q. .n v \ ~ .1 j 1C '<·.j e"'" 'f:: ~">. \' \. 0t 1.::2 .~ < ,,~ It - ~ L{~. D m '1 s.. -7: ..,-=- ~ LU I, 
. ~ '0 < . '.r. ."_ ()'" ~)i ; Ii] na Povse, 

,-/0' '· ,/ ::/8(,\r....~...f · J.;;:I.?~ vodja 0 cnega sektoDa, .,~,,(Ji,<- ' ''''-'/
~1.F;):~/ po pooblastilu generalne direktorice 
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