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SODNI CENILEC ZA GRADBENIŠTVO 

GRADBENIŠTVO SPLOŠNO 

Stojan Vičič, univ.dipl.inž.grad. 

Cankarjeva ulica 42 
 

5000 NOVA GORICA 
 

 

 

 

 

 CENITVENO POROČILO 
GRADBENE NEPREMIČNINE 

Št. 78 - 2012 

 

 

 

PREDMET CENITVE:  Ocena vrednosti zemljišča  

                                           parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk                              

                                           

                                                                                                            

LASTNIKI NEPREMIČNINE: Danjela Alma Jelen 

                                                       Tureli 33, 5292 Renče ………………………. do 1/5 

                                                       Rafael Rijavec 

                                                       Gregorčičeva ul. 15, 5000 Nova Gorica …..… do 1/5 

                                                       Ema Baša 

                                                       Vlahovičeva ul. 27, 6280 Ankaran ..….….….. do 1/5 

                                                       Mojca Umek   

                                                       Brkinčeva ul. 2c, 6210 Sežana ………………. do 1/5 

                                                       Tanja Favento 

                                                       Spodnje Škofije 207, 6281 Škofije …………. do 1/10 

                                                       Sonja Rijavec 

                                                       Župančičeva ul. 21, 6000 Koper …….……… do 1/10 

 

 

NAROČNIK CENITVE: Mestna občina Nova Gorica 

                                            Trg E. Kardelja št. 1 

                                            5000 NOVA GORICA 

                    

 

 

 

 

Nova Gorica, 01. 08. 2012                                          Stojan Vičič, univ.dipl.inž.grad. 
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1.0  PREDMET CENITVE 

 

Predmet cenitve je določitev vrednost zemljišča parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk in sicer za 

potrebe ureditve peš hodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica – Sežana na območju 

naselij Draga in Dornberk. Lastniki navedenega zemljišča  so Danjela Alma Jelen, Tureli 33, 

5292 Renče do 1/5, Rafael Rijavec, Gregorčičeva ul. 15, 5000 Nova Gorica do 1/5, Ema Baša, 

Vlahovičeva ul. 27, 6280 Ankaran do 1/5, Mojca Umek, Brkinčeva ul. 2c, 6210 Sežana do 

1/5, Tanja Favento, Spodnje Škofije 207, 6281 Škofije do 1/10 in Sonja Rijavec, Župančičeva 

ul. 21, 6000 Koper do 1/10.  

 

Cenitev je potrebno izdelati za potrebe odkupa predmetnega zemljišča. 

 

 

2.0  KRITERIJ ZA IZDELAVO CENITVE 

 

Cenitev je izdelana na podlagi veljavne zakonodaje in strokovnih merilih za določanje tržne 

vrednosti gradbenih nepremičnin. 

Osnova za izdelavo cenitve so: 

1. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; 

2. Slovensko poslovno finančni standardi; 

3. Navodilo za izvajanje vrednotenja odškodnin za potrebe gradenj in rekonstrukcije glavnih 

in regionalnih cest ter za izdelavo cenitev v postopkih razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem; 

4. Poročila o povprečni ceni nepremičnin na slovenskem trgu, ki jih objavlja GZS; 

5. Drugi zakoni, ki urejajo ocenjevanje vrednosti posameznih oblik premoženja in predpisi, 

izdani na njihovi podlagi . 

 

 

3.0  IZJAVA CENILCA   

  

Pri ocenjevanju izjavljam po svojem najboljšem prepričanju in poznavanju, da: 

 nimam sedanjih in prihodnjih interesov in pristranosti glede nepremičnine, ki je 

predmet tega poročila, 

 so pri vrednotenju in ocenjevanju uporabljeni podatki in informacije, preverjene v 

skladu z možnostmi, zato zaupam in verjamem v njihovo verodostojnost in točnost, 

 so uporabljene osebne analize, mnenja in sklepi uporabljeni z omejevalnimi ukrepi, ki 

so navedeni v poročilu, 

 sem osebno pregledal in preveril stanje nepremičnine, 

 plačilo mojega dela in ocenjevanje ni vezano na določeno vrednost ali kakršen koli 

drugi poslovni dogodek ali soodvisnost, 

 so stališča, analize, mnenja in sklepi, ki tvorijo to poročilo, sestavljeni skladno z 

zahtevami, usmeritvami in priporočili pri ocenjevanju nepremičnin, ki smo jih 

pridobili  z pridobitvijo licence in dodatnim izobraževanjem.   
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4.0  OMEJITVENI POGOJI 

 

1. Ocene, informacije in zaključki, ki vsebuje to poročilo, ne smejo biti uporabljeni izven 

konteksta v tč. 1, 

2. Naročnik jamči, da so podatki in informacije, ki jih je posredoval popolni in točni, 

3. Ocenjevalec ni dolžan spreminjati ali aktualizirati tega poročila, če nastopijo novi tržni 

pogoji, razen če se z naročnikom ponovno dogovori, 

4. Posredovanje tega poročila ali njegove kopije ne nosi s seboj pravice do javne objave 

dela ali celote tega poročila, 

5. Ocenjevalec ni dolžan pričati pred sodiščem v zvezi s tem poročilom razen, če o tem 

ni posebej dogovorjeno, 

6. Avtorske pravice so zavarovane in veljajo samo originalno podpisani in ožigosani 

izvodi cenitvenega poročila. 

 

5.0 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

 

Podatki potrebni za izdelave cenitvenega poročila o oceni vrednosti zemljišča parc. št. 6590/3 

k.o. Dornberk so pridobljeni iz Elaborata geodetske storitve – katastrski elaborat, št. načrta 

120/08-4, april 2008, izdelovalec ŽOLNIR d.o.o., Trg Ivana Roba 2, 5290 Šempeter pri 

Gorici. Podatki o lastništvu so bili pridobljeni iz Zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Novi 

Gorici, katastrski podatki pa so bili pridobljeni iz katastra Območne geodetske uprave Nova 

Gorica. 

 

6.0  KATASTRSKI PODATKI  

 

Parc. št.  Katastrska občina Kultura  Površina (m
2
) 

6590/3 Dornberk gozd 28 

 

7.0 TEHNIČNI OPIS 

 

Zemljišče parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk se nahaja v neposredni bližini na levi strani 

regionalne ceste R1-204 Nova Gorica – Sežana. Območje, na katerem se nahaja predmetno 

zemljišče, je pozidano z redko individualno stanovanjsko pozidavo. Predmetno zemljišče je 

po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje stanovanj. 
 

 
Parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk 
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8.0 RAČUNSKA POVRŠINA 

 

Računska površina parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk, katero je potrebno odkupiti za potrebe 

izgradnje peš hodnika, je povzeta iz Elaborata geodetske storitve – katastrski elaborat, št. 

načrta 120/08-4, april 2008, izdelovalec ŽOLNIR d.o.o., Trg Ivana Roba 2, 5290 Šempeter pri 

Gorici in znaša 8,0 m
2
. V skladu z dogovorom med lastniki predmetnega zemljišča in Mestno 

občino Nova Gorica se odkupi celotno parcelo. 

   

 

9.0 OCENA VREDNOSTI 

 

Za zemljišče parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk sem v februarju 2012 izdelal cenitveno poročilo 

štev. 17 - 2012, v katerim sem ocenil vrednost nadomestila za podelitev trajne služnostne 

pravice na delu predmetne parcele za potrebe izgradnje peš hodnika. V navedenem 

cenitvenem poročilu je bila izhodiščna vrednost zemljišča 30,00 €/m
2
. 

 

Za določitev vrednosti zemljišča parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk bom upošteval zgoraj 

navedeno izhodiščno vrednost in vpliv lege zemljišča. 

 

 

OPIS VPLIVNEGA ELEMENTA MERA VELIK. VPL. ELEM. 
 

- izhodiščna vrednost zemljišča €/m
2 

30,00 

- vpliv lege zemljišča / 0,70 

- računska površina m
2
 28,0 

 

Vodš = 30,00 x 0,70 x 28 = 588,00 €  

 

 

 

Ocenjujem, da znaša vrednost zemljišča parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk, ki ga je 

potrebno odkupiti za potrebe izgradnje peš hodnika 

 

588,00 € 
( z besedo: petstooseminosemdeset in 00/100 €) 

 

 
 

 

 

                                                                                  Stojan Vičič, univ.dipl.inž.grad. 
 


