
SLOVENSKI POSLOVNOFINAN�NI STANDARDI

Na podlagi 12. in 19. �lena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) ter 19. �lena
statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je strokovni svet Slovenskega
inštituta za revizijo na svoji seji dne 13. novembra 2000 sprejel

POJASNILO 1

DAJANJE MNENJ
O SKLADNOSTI PORO�IL O OCENJEVANJU VREDNOSTI S

SLOVENSKIMI POSLOVNOFINAN�NIMI STANDARDI

Pristojni organ oziroma inštitucija za preverjanje skladnosti poro�il o ocenjevanju
vrednosti, ki jih izdajajo ocenjevalci vrednosti podjetij, ocenjevalci vrednosti strojev in opreme
ter ocenjevalci vrednosti nepremi�nin, vpisani v registre pri Slovenskem inštitutu za revizijo, s
SPS 1, SPS 2 in SPS 3 ter dajanje mnenja o tem je Slovenski inštitut za revizijo.

Obrazložitev
Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izda na podlagi pri Inštitutu opravljenega

strokovnega izpita certifikat in podeli strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec vrednosti
podjetij (34. �len pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v
registre inštituta; odslej pravilnik), preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme (39.
�len pravilnika) ter preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremi�nin (45. �len pravilnika). Na
podlagi 11. �lena pravilnika vodi Inštitut registre imetnikov certifikatov. 12. �len pravilnika
dolo�a pogoje za izbris iz registra in odvzem certifikatov. 13. �len pravilnika dolo�a organe za
odlo�anje o izbrisu iz registra oziroma organe za reševanje pritožb.

Strokovni svet Inštituta je 11. decembra 1997 izdal slovenske poslovnofinan�ne
standarde SPS 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij -, SPS 2 - Ocenjevanje vrednosti
nepremi�nin - in SPS 3 - Ocenjevanje vrednosti premi�nin. Ti standardi dolo�ajo postopke in
na�ela, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju vrednosti, izdelovanju analiz in oblikovanju
mnenj, pa tudi na�in predstavitve analiz in mnenj naro�niku. V uvodu k vsakemu od njih je
dolo�eno, da morajo ocenjevalci vrednosti pri svojem delu standard dosledno spoštovati in
tako ohranjati najvišjo možno stopnjo strokovnosti. Prav tako dolo�a, da morajo naro�niki
storitev od ocenjevalcev vrednosti zahtevati, da svoje delo opravijo v skladu s standardom.

Strokovni svet Inštituta je sprejel Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti (v
nadaljevanju kodeks), ki je bil objavljen v Revizorju 5-6/99. Kodeks zavezuje ocenjevalce
vrednosti podjetij, ocenjevalce vrednosti strojev in opreme ter ocenjevalce vrednosti
nepremi�nin, ki so vpisani v registre pri Inštitutu, in postavlja temeljna na�ela obnašanja v
zvezi z odgovornostjo vsakega pripadnika ocenjevalne stroke do javnosti, naro�nikov in
poklicnih kolegov. V skladu z na�elom dolžne poklicne skrbnosti oziroma strokovnosti (SPS
3.6) ocenjevalec vrednosti spoštuje strokovna pravila, to je strokovna na�ela, standarde in
poklicnoeti�na na�ela, nenehno izpopolnjuje strokovnost, pove�uje kakovost storitev in
opravlja poklicne naloge po svojih najboljših mo�eh. V prilogi h kodeksu je v to�ki 6
Disciplinska odgovornost ocenjevalca dolo�eno, da je v primeru kršitve strokovnih pravil, to
je strokovnih na�el, standardov in poklicnoeti�nih na�el, ocenjevalec vrednosti odgovoren
pred pristojnim organom Inštituta, ki sme izre�i ustrezno kazen. 12. �len pravilnika dolo�a, da
lahko Inštitut imetnika certifikata izbriše iz registra, �e pristojni organ Inštituta ugotovi, da je
imetnik certifikata kršil kodeks.

Iz teh ugotovitev je razvidno, da je samo Inštitut oziroma pristojni organ Inštituta
pristojen za preverjanje skladnosti poro�il o ocenjevanju vrednosti, ki jih izdajajo ocenjevalci
vrednosti podjetij, ocenjevalci vrednosti strojev in opreme ter ocenjevalci vrednosti



nepremi�nin, vpisani v registre pri Slovenskem inštitutu za revizijo, s SPS 1, SPS 2 in SPS 3
ter dajanje mnenja o tem.

Naro�nik ocene vrednosti lahko v primeru, ko poro�ilo ter predstavljene analize in
mnenja ne vsebujejo dovolj informacij, ki bi mu omogo�ile v celoti in pravilno razumeti
njihovo vsebino (neskladnost s pravilom 1.2.1. a), 2.2.1. b) in 3.2.1. b), pri Inštitutu naro�i
preverjanje (kršitev) skladnosti s standardi ocenjevanja vrednosti oziroma s kodeksom.
Pristojni organ Inštituta bo na podlagi takšnega naro�ila ugotovil skladnost ali neskladnost
poro�ila, ki ga je izdal ocenjevalec vrednosti imetnik certifikata, vpisan v register Inštituta, s
standardi ocenjevanja vrednosti oziroma s kodeksom. V primeru kršitve teh standardov
oziroma kodeksa bo ustrezni organ Inštituta izrekel ustrezno kazen. Inštitut lahko imetnika
certifikata tudi izbriše iz registra. Naro�nik lahko po prejemu mnenja o kršitvi kodeksa naro�i
novo oceno vrednosti, kar pa sicer lahko stori kadarkoli.

�e bi naro�nik zahteval od izbranega ocenjevalca vrednosti, da preveri, ali je
ocenjevalec vrednosti, ki je za naro�nika izdelal oceno vrednosti, kršil kodeks, ga mora
izbrani ocenjevalec vrednosti opozoriti na dolo�be kodeksa in pravilnika ter ga napotiti k
organu, pristojnemu za presojanje kršitev kodeksa, torej k Inštitutu oziroma pristojnemu
organu Inštituta. �e ocenjevalec vrednosti sprejme nalogo presoje kršitve kodeksa, krši
kodeks.
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