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Podlaga vrednosti

 Podlaga vrednosti je izjava o temeljnih 

predpostavkah merjenja ocenjevanja 

vrednosti.

 Poznamo naslednje podlage vrednosti:

– tržna vrednost,

– vrednost za naložbenika, posebna 

vrednost, sinergijska vrednost,

– poštena vrednost.



Tržna vrednost nepremičnin

 Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za 

katerega naj bi voljan kupec in voljan 

prodajalec zamenjala sredstvo na dan 

ocenjevanja vrednosti v poslu med 

nepovezanima in neodvisnima 

strankama po ustreznem trženju, pri 

katerem sta stranki delovali seznanjeno, 

preudarno in brez prisile (MSOV, 2011).



Posplošena tržna vrednost

 Je vrednost, določena v sistemu 

množičnega vrednotenja, ki temelji na 

tržnih podatkih in odraža približek tržne 

vrednosti nepremičnin. 

 Ne zajema posebnosti posamezne 

nepremičnine (npr. izpostavljenost 

hrupu, lep razgled ipd.).



Dojemanje posplošene tržne 

vrednosti

 Raziskava dojemanja posplošene tržne 

vrednosti:

– dve tretjini vprašanih pozna razliko med 

tržno in posplošeno tržno vrednostjo,

– dve tretjini vprašanih meni, da posplošena 

tržna vrednosti sovpada s tržno vrednostjo 

njihove nepremičnine v intervalu +/- 10 % 

(Pšunder, Čeh, 2012).



Zavarovalna vrednost

 Vrednost zgradbe (ne celotne 

nepremičnine!), ki se zavaruje. Lahko 

odraža vrednost obstoječe zgradbe ali 

nove nadomestne zgradbe z 

enakovredno uporabnostjo.



Zavarovalna vsota

 Dogovorjen (najvišji) znesek 

zavarovanja za posamezno zavarovano 

sredstvo.
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Sestava zavarovalne 

vrednosti

 Zavarovalna vrednost nove nepremičnine

= nadomestitveni stroške izgradnje (brez 
zemljišča)

 Zavarovalna vrednost obstoječe 
nepremičnine

= nadomestitveni stroške izgradnje (brez 
zemljišča), zmanjšani za fizično obrabo ter 
funkcionalno in ekonomsko zastaranje



Ocenitev nadomestitvenih 

stroškov

 S količinskim popisom (na podlagi 

kalkulacij)

 Po enoti mere gradbenih sklopov (npr. 

kvadratni meter plošče)

 Po enoti mere primerjalnih enot (npr. po 

kvadratnem metru stanovanja ali 

prostora)



Stroški gradbenih, obrtniških in 

inštalaterskih del

PROSTOR CENA (EUR/m2)

kuhinja 1.131

dnevna soba z jedilnico 847

spalnica 820

otroška soba 820

kopalnica z WC 1.220

WC 1.264

predsoba 732

kletni boks 199

Za interno uporabo!



Vrste poslabšanj

 Fizična obraba

 Funkcionalna (notranja) zastarelost

 Gospodarska (ekonomska, zunanja, 

lokacijska) zastarelost



Časovno enakomerno 

zmanjšanje vrednosti

 Časovno enakomerno poslabšanje 

(“linearna amortizacija”) temelji na 

podmeni, da so vse nepremičnine 

enakomerno izpostavljene vplivom 

okolja in obrabi, ter da so vse 

nepremičnine enakovredno vzdrževane.



Fizično poslabšanje

 Poslabšanje nepremičnine zaradi 

uporabe in izpostavljenosti zunanjim 

vplivom. 



Funkcionalna zastarelost

 Poslabšanje zmogljivosti ali 

učinkovitosti zaradi sprememb okusa, 

želja, tehničnih inovacij ali standardov. 

(Friedman in Ordway, 1989).

 Funkcionalna zastarelost je zmanjšanje 

vrednosti zaradi pomanjkljivosti ali 

presežnosti (The Appraisal of Real 

Estate, 2001).



Funkcionalna zastarelost (II)

 Funkcionalna zastarelost je lahko 

ozdravljiva ali neozdravljiva.

 Merilo opravljivosti je v presoji 

(izračunu), ali se investicija v odpravo 

funkcionalne zastarelosti izrazi v vsaj 

takšnem povišanju vrednosti 

nepremičnine kot je strošek njene 

odprave.



Ekonomska zastarelost

 Zmanjšanje vrednosti zaradi dejavnikov 

zunaj nepremičnine, kot na primer 

spremembe v konkurenci ali rabe 

okoliških zemljišč  (Friedman in Ordway, 

1989).



Ekonomska zastarelost (II)

 Ekonomska zastarelost je praviloma neozdravljiva

 po Friedmanu in Ordwayu je vedno 

neozdravljiva

 po The Appraisal of Real Estate je lahko 

začasna, npr. pri začasni presežni ponudbi 

na trgu

 Ločiti je potrebno med ekonomsko zastarelostjo, 

ki izvira iz lokacije in tisto, ki izvira iz izboljšav

 po Friedmanu in Ordwayju je potrebno 

upoštevati zmanjšano uporabnost izboljšav



Ocenjevanje vrednosti za 

potrebe zavarovanja
 Zavarovalna vsota ni nujno enaka zavarovalni 

vrednosti

 Zavarovalnice imajo svoje modele/ tabele za 

ocenjevanje zavarovalne vrednosti in določanje 

zavarovalne vsote

 Pri poenostavljenih postopkih se pojavlja problem 

podzavarovanja / nadzavarovanja



Ocenjena vrednost za hišo -

primer

Ocenjevalec vrednosti
Ocenjena vrednost zgradbe na 

novo vrednost (EUR)

Sodni izvedenec gradbene stroke 191.700

Komisija Urada RS za zaščito in

reševanje
177.464

Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. 229.200

Vir: Ledinšek (2011



Zavarovalne vsote za hišo -

primer

 Zavarovalne vsote v intervalu od 136.000 

EUR do 251.160 EUR (izvzeta zavarovalna 

vsota 350.000 EUR).

 Povprečna zavarovalna vsota 203.114 EUR.

 Standardna deviacija 36.914 EUR.

Vir: Ledinšek, 2011; lasten izračun



Sklep

 Zavarovalne vsote pri slovenskih 

zavarovalnicah so zelo raznolike.

 Zavarovalne vsote bi morale odražati 

zavarovalno vrednost.

 Zavarovalne vrednosti bi morale temeljiti na 

postopkih, ki bi jih bilo mogoče parametrizirati

glede na posamezni nepremičnino.

 Problem terenskega prepoznavanja 

poslabšanj in zastarelosti.


