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Občina Kidričevo 
Ul. Borisa Kraigherja 25 
2325 KIDRIČEVO 

Ptuj, 23.01.2014 
 
Zadeva:  Spremno pismo o ocenitvi tržne vrednosti lastninskih pravic do nepremičnine in 

izhodiščne vrednosti v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (UL 34/2011, 42/2012, 24/2013) za zemljišče parc. št.: 1019/134 in 
1019/135, k.o. Lovrenc na Dravskem polju  

 
V skladu z dogovorom in vašim naročilom, smo izdelali cenitveno poročilo, v katerem smo ocenili tržno 
vrednost  lastninskih pravic do nepremičnin – zemljišče brez stavbe, ki je hkrati  izhodiščna vrednost v 
skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL 34/2011, 
42/2012, 24/2013) za zemljišče 1019/134 in 1019/135, oboje k.o. Lovrenc na Dravskem polju. Skupna 
površina zemljišča znaša 646 m

2
. 

 
Predmet ocenjevanja je zemljišče (brez stavbe), ki je v naravi na dan ocenjevanja že pozidano 
zemljišče, pred tem pa je predstavljalo parkovno površino in bivšo lokacijo otroškega vrtca Kidričevo. 
Leži v strogem središču naselja Kidričevo, tik ob  križišču Kopališke ulice na V in Kajuhove ulice na J. 
Na JV meji zemljišče na Dom starejših občanov Kidričevo, na S na parkovno površino in vmes 
posejanimi stanovanjskimi bloki ter poslovnimi objekti, na Z meji lokacija na več namenski poslovni 
objekt v katerem je NKBM d.d., poslovni lokali in prostori Občine Kidričevo. Kajuhova cesta vodi v 
center naselja kjer je so številni objekti družbenega standarda, trgovina šola, zdravstveni dom, 
Lekarna, mesnica ipd. Kopališka ulica je locirana na SV naselja Kidričevo ob njej je trgovina Mercator 
in Kopališče Kidričevo na SV delu, hkrati  cesta omogoča dostop do centra naselja s severno vzhodne 
smeri. Naselitveno področje predstavlja predvsem stanovanjsko izgradnjo. V bližini predmetne 
lokacije, ki je predmet ocenjevanja  se nahaja vsa potrebna komunalna infrastruktura. 
 
Zemljišče je ravno, pravokotne oblike in odlično dostopno. Zemljišče je trdno, struktura je gramoz 
pomešan z zemljo, pri ogledu ni bilo opaziti morfoloških sprememb. Na dan ogleda je na zemljišču že 
izgrajena stavba - poslovno stanovanjski objekt z zunanjo ureditvijo, ki pa ni predmet ocenjevanja, saj 
zemljišče ocenjujemo, kot da bi bilo prazno, brez izboljšav. 
 
Cenitev nepremičnine smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2013, ki 
so v veljavi od 01.01.2014 , MSOV 230 ocenjevanje nepremičninskh pravic, ob upoštevanju Hierarhije 
standardov ocenjevanja vrednosti (Ur. l. RS 106/2010) ter na osnovi  Slovenskega poslovno 
finančnega standarda 2, ki opredeljuje ocenjevanje vrednosti nepremičnin. 
 
Za podlago vrednosti smo upoštevali tržno vrednost, ki je MSOV (2013) podana kot ocenjeni znesek, 
po katerem naj bi voljni kupec in voljni prodajalec zamenjala premoženje na datum ocenjevanja v 
transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri katerem sta 
stranki ravnali seznanjeno, previdno in brez prisile.  

Glede na razpoložljive podatke in značilnosti ocenjevanih nepremičnin smo se odločili za uporabo 
načina tržnih primerjav. Na tržnih primerjavah zasnovan način je najbolj zanesljiva metoda 
ocenjevanja nepremičnin, saj je je najbolj direkten in ima zaradi tega prednost pred drugimi načini, v 
kolikor so seveda na razpolago ustrezni tržni podatki o prodaji primerljivih nepremičnin. 

Tržne vrednosti posameznih parcelnih številk znotraj ocenjevane nepremičnine glede na ID-znak 
nepremičnine, upoštevaje njihovo površino, status in omejitve, na dan 22.1.2014 znašajo kot sledi:  
 

Nepremičnina Parcelna št. Katastrska občina 
Površina 
v m2 

Tržna cena v 
EUR/m2 

Tržna 
vrednost v 
EUR 

Zemljišče 
(brez stavbe) 

1019/134 
Lovrenc na Dravskem 
polju 

62,00 25,00 1.550,00 

Zemljišče 
(brez stavbe) 

1019/135 
Lovrenc na Dravskem 
polju 

584,00 25,00 14.600,00 

  Skupaj:   646,00   16.150,00 
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Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje, Vašo pozornost pa usmerjamo na poročilo v 
nadaljevanju. 
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Občina Kidričevo 
Ul. Borisa Kraigherja 25 
2325 KIDRIČEVO 
 
 
 

Datum: 23.01.2014 
 
Vsebina: Izjava župana 
 
S podpisom izjave potrjujemo, da so podatki in informacije v povezavi z ocenitvijo tržne vrednosti 
lastninskih pravic do nepremičnine – zemljišče brez stavbe in izhodiščne vrednosti v skladu z Uredbo 
Vlade Republike Slovenije za zemljišče parc. št. 1019/134 in 1019/135, oboje k.o. Lovrenc na 
Dravskem polju, katerih skupna površina zemljišča znaša 646 m

2
, ki smo jih predložili, točni in 

verodostojni ter jih brez posebnega dodatnega preverjanja ocenjevalec lahko uporabi kot osnovo za 
izdelavo poročila o ocenjevanju vrednosti 
 
  

Župan Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
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1. UVOD 

1.1. Naročnik 

Naročnik ocenjevanja vrednosti nepremičnin je Občina Kidričevo Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 
Kidričevo. 

1.2. Namen cenitve 

Namen cenitve je podati oceno tržne vrednosti lastninskih pravic do nepremičnin in izhodiščne 
vrednosti v skladu z Uredbo Vlade Republike Slovenije za potrebe prodaje. 

1.3. Identifikacija nepremičnin 

Predmet ocenjevanja je zemljišče (brez stavbe) v skupni izmeri 646 m
2
, locirano na parcelah št. 

1019/134 in 1019/135, oboje k.o. Lovrenc na Dravskem polju, ki je v naravi na dan ocenjevanja že 
pozidano zemljišče, pred tem pa je predstavljalo parkovno površino in bivšo lokacijo otroškega vrtca 
Kidričevo. Leži v strogem središču naselja Kidričevo, tik ob  križišču Kopališke ulice na V in Kajuhove 
ulice na J. Na JV meji zemljišče na Dom starejših občanov Kidričevo, na S na parkovno površino in 
vmes posejanimi stanovanjskimi bloki ter poslovnimi objekti, na Z meji lokacija na več namenski 
poslovni objekt v katerem je NKBM d.d., poslovni lokali in prostori Občine Kidričevo. Kajuhova cesta 
vodi v center naselja kjer je so številni objekti družbenega standarda, trgovina šola, zdravstveni dom, 
Lekarna, mesnica ipd. Kopališka ulica je locirana na SV naselja Kidričevo ob njej je trgovina Mercator 
in Kopališče Kidričevo na SV delu, hkrati  cesta omogoča dostop do centra naselja s severno vzhodne 
smeri. Naselitveno področje predstavlja predvsem stanovanjsko izgradnjo. V bližini predmetne 
lokacije, ki je predmet ocenjevanja  se nahaja vsa potrebna komunalna infrastruktura. 
 
Zemljišče je ravno, pravokotne oblike in odlično dostopno. Zemljišče je trdno, struktura je gramoz 
pomešan z zemljo, pri ogledu ni bilo opaziti morfoloških sprememb. Na dan ogleda je na zemljišču že 
izgrajena stavba - poslovno stanovanjski objekt z zunanjo ureditvijo, ki pa ni predmet ocenjevanja, saj 
zemljišče ocenjujemo, kot da bi bilo prazno, brez izboljšav. 

1.4. Standard vrednosti 

Namen cenitve je določitev tržne vrednosti obravnavane nepremičnine in z njo povezanih lastninskih 
pravic za potrebe prodaje oz. nakupa premoženja. 
 
Ocenjevanje vrednosti nepremičnine smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja 
vrednosti 2013, ki so v veljavi od 01.01.2014, MSOV 230 Pravice na nepremičninah, ob upoštevanju 
Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Ur. l. RS 106/2010) ter na osnovi  Slovenskega poslovno 
finančnega standarda 2, ki opredeljuje ocenjevanje vrednosti nepremičnin. 
 
Pri izvajanju ocenjevanja vrednosti smo kot podlago vrednosti uporabili tržno vrednost (Mednarodni 
standardi ocenjevanja vrednosti 2013). 
  
Tržna vrednost je opredeljena kot ocenjeni znesek, za katerega naj bi si voljan kupec in voljan 
prodajalec zamenjala premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med nepovezanima in 
neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri kateri sta stranki delovali seznanjeno, previdno in 
brez prisile. Pri tem je treba poudariti, da je ocena tržne vrednosti nepristransko ocenjevanje vrednosti 
identificiranih lastniških pravic do specifičnega premoženja na določen datum. Ta opredelitev pa 
brezpogojno vključuje zasnovo splošnega trga, ki predvideva dejavnost in motivacijo številnih 
udeležencev, ne pa vnaprej ustvarjeno mnenje ali pridobljene pravice določenega posameznika.  
V definiciji so vključeni naslednji pogoji: 
- motivacija kupca in prodajalca je podobna, 
- obe strani sta dobro obveščeni in vsaka deluje v skladu s svojimi najboljšimi interesi, 
- na razpolago je dano dovolj časa za delovanje na odprtem tržišču, 
- plačilo je izvedeno z gotovino ali njegovim ekvivalentom, 
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- financiranje, če obstoja, se izvaja po splošno veljavnih pogojih skupnosti, na določen dan in po 
pogojih, običajnih za to vrsto posesti, 

- cena predstavlja znesek, ki je normalno povračilo za prodano posest in na katerega niso vplivali 
posebni zneski financiranja ali pogoji, usluge, honorarji, stroški ali obveznosti, nastali v teku 

transakcije.  
 

 Načela in standarde ocenjevanja vrednosti obravnava Slovenski poslovno finančni standardi  2, ki 
ga je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 106/2013  
z dne 18. 12. 2013) in se uporabljajo od 19.12.2013 dalje. 
 
Doktrina ocenjevanja nepremičnin upošteva štiri vrste načel

1
:  

 
1. načela, ki temeljijo na zaznavanjih uporabnikov  ( koristnost, substitucija, pričakovanje)  
2. načela, ki so povezana z zemljiščem in izboljšavami (presežna produktivnost, mejna 

produktivnost, načelo naraščajočih in padajočih donosov, načelo ravnotežja, ekonomski 
obseg, ekonomska delitev; 

3. načela, ki so povezana s tržnim okoljem( odvisnost, ustreznost, ponudba in povpraševanje, 
konkurenca, sprememba; 

4. načelo najgospodarnejše uporabe. 
 

1.5. Datum ocenjevanja 

Datum ocenjevanja je 22.01.2014. 

1.6. Datum izdelave poročila 

Datum izdelave poročila je 23.01.2014. 

1.7. Viri informacij 

Na razpolago smo imeli naslednje informacije : 

 zemljiškoknjižne izpiske 

 lokacijska informacija 

 digitalne ortofoto načrte parcel s številkami 

 ogled nepremičnin (22.01.2014) 

1.8. Uporabljene metode ocenjevanja vrednosti 

Teorija ocenjevanja vrednosti pozna tri osnovne pristope k vrednosti: 

 nabavnovrednostni način, 

 način tržnih primerjav, 

 na donosu zasnovan način (dohodkovni). 
 

 Po nabavnovrednostnem načinu je maksimalna vrednost nekega premoženja, za 
obveščenega kupca enaka znesku potrebnemu za izgradnjo oziroma izdelavo novega. To je 
način pri katerem cenitvena analiza temelji na predpostavki, da obveščeni kupec ne bo plačal 
za neko sredstvo več kot bi bil strošek za produkcijo novega. Ko predmet cenitve ni nov, se 
sedanji stroški zmanjšajo za fizično, funkcionalno in ekonomsko zastarelost izračunano na 
dan cenitve. Osnova stroškovnega načina je strošek izdelave enakega novega sredstva ali 
nadomestitveni stroški ali kombinacija obeh. 

 

 Način tržnih primerjav pomeni proučiti tržišče in analizirati podatke, ki so pomembni za 
predmetno cenitev, predvsem gre za primerjavo vrednosti med istimi ali podobnimi predmeti v 

                                                      
1
Delovno gradivo iz seminar: Vrednotenje nepremičnin I. stopnja (prevedeno Jack  P. Friedman / Nicholas Ordway  INCOME 
PROPERTY  APPRAISAL  AND ANALYSIS  ASA, New  Yersey 1989). 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013106#!/Uradni-list-RS-st-106-2013-z-dne-18-12-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2013106#!/Uradni-list-RS-st-106-2013-z-dne-18-12-2013
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našem primeru podobnimi sredstvi, da bi tako na osnovi tržne analize prišli do tržne vrednosti. 
Pri uporabi tega načina moramo imeti na razpolago zadostno število podobnih sredstev, ter 
podatke o prodanih vrednostih ter na podlagi prilagoditvene tehnike odstopanj med 
ocenjevano opremo in primerljivo opremo ugotoviti vrednost predmetnega sredstva. 

 

 Na donosu zasnovan način je sedanja vrednost prihodnjih donosov, ki jih prinaša 
premoženje in se meri na osnovi kapitalizacije določenega nivoja dobička. Način zahteva 
analizo prihodkov, odhodkov,analizo investicij, analizo rezidualne vrednosti in analizo 
diskontnega faktorja.  

 
Glede na razpoložljive podatke in značilnosti ocenjevanih nepremičnin smo se odločili za uporabo 
načina tržnih primerjav. Na tržnih primerjavah zasnovan način je najbolj zanesljiva metoda 
ocenjevanja nepremičnin, saj je je najbolj direkten in ima zaradi tega prednost pred drugimi načini, v 
kolikor so seveda na razpolago ustrezni tržni podatki o prodaji primerljivih nepremičnin. 

1.9. Splošni omejitveni pogoji 

 V postopku ocenjevanja sem se opiral na trditve, informacije in podatke, ki sem jih pridobil s 
strani predstavnika lastnika in najemnika, agencij za prodajo nepremičnin in upravnih organov, 
v katerih se nahaja ocenjevana in primerljive nepremičnine. Skladno s tem soglašam, da je 
material iz cenilnega poročila na razpolago za ustrezno potrditev. S tem tudi ne prenašam 
odgovornosti na druge osebe izven sklopa lastnega strokovnega znanja.  

 

 Ta cenitev je bila izdelana v skladu z zahtevami Kodeksa o profesionalni etiki, standardih in 
načelih in v skladu s Standardi o profesionalnem vedenju cenilcev za ocenjevanje 
nepremičnin ter predvsem skladno s Standardi SPS 2, ki jih je sprejel strokovni svet 
Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013) in se 
uporabljajo od 19.12.2013 dalje. 

 

 To poročilo je bilo izdelano samo za potrebe ocenitve vrednosti nepremičnin in se ga v druge 
namene ne sme uporabljati. Za spremembo uporabnosti je potrebno pisno soglasje cenilca, 
hkrati se poročilo ali njegovi deli ( vključno zaključki glede vrednosti ) ne smejo na kakršenkoli 
način razkriti tretjim osebam. Posedovanje tega poročila ali njegove kopije ne nosi s seboj 
pravice javne objave dela ali celote tega poročila. 

 

 Kdorkoli, ki je podpisnik ali povezan s tem poročilom, ne bo na temelju tega poročila, primoran 
pričati ali se pojaviti na sodišču ali v drugih pravnih postopkih ali sodelovati na sestankih v 
zvezi z vsebino tega poročila, v kolikor ne bo v ta namen dosežen poseben dogovor. 

 

 Domnevamo, da gre za popolno spoštovanje vseh merodajnih, državnih zakonov in predpisov, 
v kolikor ni drugače predpisano. 

 

 Za spremembe tržnih pogojev ne odgovarjamo in ne prevzemamo obveznosti za revizijo tega 
poročila, ki bi odsevalo dogodke oz. pogoje, nastale po datumu tega poročila, razen če o tem 
ni sklenjen poseben pismen dogovor. 

 

 Na osnovi izjave naročnika cenitve oz. jamstva o točnosti in resničnosti podatkov, se smatrajo 
posredovani podatki na katerih sloni pričujoče poročilo ali deli tega zanesljivi in točni, 
preverjeni so bili v skladu z možnostmi in prikazani ter uporabljeni v dobri veri. Ocenjevalec ni 
odgovoren za pravilnost podatkov navedenih virov  

 Morebitne lastnosti, ki jih pri običajnem ogledu ni opaziti, npr. skrite napake, pa nanje 
ocenjevalec ni bil posebej opozorjen, niso vključene v proces ocenjevanja in zanje ni prevzeta 
odgovornost. 

 

 Pravne zadeve, vključno z listino o lastništvu ali hipotekami, niso bile raziskane in zanje ni 
prevzeta nikakršna odgovornost. 

 

 Avtorske pravice so zavarovane. Veljajo samo originalno podpisani in žigosani izvodi 
cenitvenega poročila. 
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1.10. Podatki o ocenjevalcu 

Oceno vrednosti lastninskih pravic nepremičnin je opravil Ludvik Turin univ.dipl.inž., pooblaščeni 
ocenjevalec Slovenskega inštituta za revizijo za premičnine in nepremičnine, sodni cenilec za 
premičnine in nepremičnine, št. 756 - 376 / 94, 2550 Ptuj, Maistrova 17. 

1.11. Opis postopka ocenjevanja 

 
Pregled predmetne posesti in okolja 

Opravil sem vizualni ogled predmetne nepremičninske posesti. Ogledal sem si okolje predmetne 
posesti. Zbral sem osnovne podatke o demografskih in ekonomskih procesih ter splošne podatke o 
cenah nepremičnin, kot je opisano v poglavju »Predstavitev širšega in ožjega okolja ter analiza trga 
nepremičnin«. 

Preveril sem podatke o urbanističnih predpisih predmetne posesti. 

Zbiranje in analiziranje tržnih podatkov 

Za oceno vrednosti nepremičninskih pravic do predmetne posesti sem: 

- pregledal dosegljive podatke o gibanjih ponudbenih in realiziranih cen za primerljive posesti,, 

- poiskal in analiziral podatke o primerljivih prodajah praznih zemljišč, 

- poiskal podatke o zahtevani donosnosti za primerljive posesti, 

ter zbral in analiziral tudi druge podatke kot je razvidno iz nadaljevanja poročila. 

Ogledal sem si primerljive posesti navedene v poročilu. 

Podatke prodajnih cenah primerljivih posesti sem pridobil s vpogledi v prodajne pogodbe v zbirki listin 
pri zemljiški knjigi, iz dosegljivih informacij Geodetske uprave RS ter iz javno dostopnih virov 
(časopisov). Pri uporabljenih podatkih so v nadaljevanju poročila navedeni viri pridobitve (razen za 
podatke GURS-a). 
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2. PREDSTAVITEV ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OKOLJA TER ANALIZA TRGA NEPREMIČNIN 

2.1. Splošne gospodarske razmere v Sloveniji 

Ocena vrednosti nepremičnin je pomembno odvisna od makroekonomskega okolja v katerem se 
sama nepremičnina nahaja. Z analizo preteklih in tekočih gospodarskih gibanj in napovedi nekaterih 
narodnogospodarskih agregatov v bližnji prihodnosti bomo zato v okviru tega poglavja prikazali  vpliv 
navedenih sprememb na  položaj ocenjevanih premičnin. Napovedi smo povzeli po Jesenski napovedi 
gospodarskih gibanj (UMAR, 2013). 
 
Slovenija je majhno odprto gospodarstvo, zato je njena gospodarska rast in stabilnost v veliki meri 
odvisna od razmer na trgih zunanjetrgovinskih partneric, predvsem na evrskem območju. Trenutno od 
izbruha finančne krize mineva že štiri leta in prav nobenih indicev ni mogoče prepoznati, ki bi 
napovedovali skorajšnji izhod iz finančne krize v evroobmočju. S ponovnim zaostrovanjem dolžniške 
krize v nekaterih državah članicah evroobmočja v drugi polovici 2012 in v drugem četrtletju 2012, ki se 
vztrajno zrcali v zniževanju bonitetnih ocen državnega dolga in nekaterih bank teh držav, se vse bolj 
potrjujejo pričakovanja o dolgotrajnosti gospodarske krize in njenem vztrajnem širjenju na nova 
področja.  
 
Slovenija v tem razvoju finančne in dolžniške krize evroobmočja ni nikakršna izjema. Prej nasprotno, s 
trajanjem dolžniške krize v evroobmočju, prihajajo vse bolj do negativnega izraza lokalne značilnosti 
gospodarstva in bančnega sistema. Dogajanje v slovenskem finančnem sistemu je bilo v letu 2012 
močno pod vplivom upočasnjene gospodarske rasti v evro območju oziroma povečanja variabilnosti 
na finančnih trgih v aprilu in maju 2012. Ti zunanji dejavniki so samo del razlogov za vztrajno 
nadaljevanje negotovih razmer v domačem gospodarstvu in poslabševanja poslovanja slovenskih 
bank. Potek domače gospodarske krize postaja vse bolj slovenski problem, ki ga določajo nekatere 
značilnosti preteklih poslovnih odločitev v realnem sektorju in izbrani poslovni modeli bank, ki so se v 
krizi izkazali kot neprimerni in na dolgi rok nevzdržni. Sam položaj slovenskih javnih financ, ki se zrcali 
v višini javnega dolga in tekočega proračunskega primanjkljaja, ni sprožil finančne krize in je v večji 
meri posledica kot pa vzrok dolgotrajnosti krize.  
 
V letu 2013 se glede na oceno iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj pričakuje nadaljnje 
upadanje gospodarske aktivnosti (-2,4%). Navedeno zmanjšanje bruto domačega proizvoda bo znova 
predvsem posledica padca domače potrošnje. V prvih dveh četrtletjih leta 2013 se je nadaljevalo 
zmanjševanje BDP (desezonirano), ki je bil v prvi polovici leta tako 3,2 % manjši kot v enakem 
obdobju leta 2012. Znižali sta se tako zasebna kot državna potrošnja. Omejenost javnofinančnih 
sredstev in zaostrene razmere na trgu dela bosta glavna dejavnika, ki bosta tudi v letu 2013 vplivala 
na njuno znižanje, tako da se bo končna potrošnja v povprečju leta 2013 znižala za 3,3 %. Zniževanje 

bruto investicij v osnovna sredstva se je v prvi polovici leta 2013 umirilo (‑3,2 %)10, kar je bila 

posledica večje investicije v energetski objekt in manjšega padca gradbenih investicij. Ob nadaljevanju 
relativno ugodnih gibanj iz prve polovice leta se bodo investicije znižale le za 1,6 %. Tako bo izvoz tudi 
v letu 2013 edini dejavnik, ki bo pozitivno prispeval h gospodarski rasti. Njegova rast se bo skladno s 
pričakovanim začetkom skromnega okrevanja gospodarske aktivnosti v najpomembnejših trgovinskih 
partnericah v letu 2013 nekoliko okrepila. Uvoz bo po padcu v letu 2012 v letu 2013 stagniral, tako da 
bo prispevek salda menjave s tujino (1,5 o. t.) kljub pričakovani pospešitvi rasti izvoza manjši kot v letu 
2012. 

 
Ob nadaljevanju fiskalne konsolidacije in zaostrenih razmer na trgu dela in v bančnem sistemu se bo 
BDP v letu 2014 nadalje zmanjšal (-0,8 %). Zaradi potrebe po javnofinančni konsolidaciji bo prihodnje 
leto potreben dodaten fiskalni napor. Ta bo po oceni UMAR vplival predvsem na investicijsko aktivnost 
in razpoložljivi dohodek gospodinjstev. Kljub predvidenemu izvajanju sanacije bančnega sistema bodo 
razmere na kreditnem trgu ostale zaostrene, tako da bo dostop podjetij do virov financiranja omejen. 
Glavni dejavnik znižanja bruto domačega proizvoda bo tudi prihodnje leto padec zasebne potrošnje 
(-2,7 %). Padec sredstev za zaposlene in socialne transfere bo sicer manjši kot v letu 2013, tako da 
bo podoben padec razpoložljivega dohodka kot v letu 2013 predvsem posledica predpostavljene 
uvedbe predvidenih, a še nedorečenih, ukrepov za javnofinančno konsolidacijo. Zmanjševanje 
državne potrošnje (-1,5 %) se bo prihodnje leto upočasnilo. Število zaposlenih v sektorju država se bo 
napovedih UMAR zmanjšalo za 1 %, nadaljevala se bo tudi restriktivna politika na področju plač. 
Predpostavljeno je tudi, da bo vmesna potrošnja nominalno ostala na ravni leta 2013, socialne 
podpore v naravi pa se bodo zmanjšale. Padec bruto investicij v osnovna sredstva (-4,0 %) se bo 
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prihodnje leto poglobil, kar bo predvsem posledica manjšega pozitivnega prispevka večje investicije v 
energetiki. Nadaljevale se bodo neugodne razmere za investicije 
 
Tudi v prihodnjih letih se ohranjajo visoka tveganja, da bo gospodarska aktivnost nižja od pričakovane. 
Ob uresničitvi predpostavljenih pozitivnih premikov pri fiskalni konsolidaciji in stabilizaciji razmer v 
bančnem sistemu se v letu 2015 pričakuje skromno gospodarsko rast. Ob poteku konsolidacije javnih 
financ skladno s cilji oz. zavezami in izvedbo sanacije bančnega sistema, učinki katere bodo vidni v 
letu 2015, se bo po treh letih zniževanja v letu 2015 začelo sicer skromno okrevanje gospodarske 
aktivnosti. Padec državne potrošnje in investicijske aktivnosti se bo upočasnil, po treh letih zniževanja 
se bo nekoliko povečala zasebna potrošnja. Izvoz bo ob nadaljevanju okrevanja gospodarstev glavnih 
trgovinskih partneric ostal ključni dejavnik, ki bo poganjal okrevanje slovenskega gospodarstva.  
 

Tabela 1: Pomembnejši  kazalniki makroekonomskega razvoja  Slovenije  2013- 2015 

 
 

Vir podatkov: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2013. 
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2.2. Občina Kidričevo in opis makro lokacije 

Občina Kidričevo se nahaja v SV Sloveniji in leži 10 km od Ptuja in 25 km od Maribora. Površina 
občine znaša 72 km

2
. V njej prebiva okoli 6.800 prebivalcev, kar predstavlja dobrih 94 prebivalcev na 

km
2
. Na vzhodu meji na občini Hajdina in Videm, na severu na občini Starše in Rače-Fram, na zahodu 

na občino Slovenska Bistrica in na jugu na občino Majšperk.  

Občina Kidričevo obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem 
delu Dravskega polja, Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s 
tovarno za predelavo aluminija TALUM d.d., med pomembnejšimi družbami pa je potrebno izpostaviti 
še družbo Boxmark Leather d.o.o. iz Kidričevega kot najpomembnejšega delodajalca v občini. 

Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij je 1. januarja 1995 nastala Občina 
Kidričevo, z zakonom je bilo tudi določeno, da je sedež občine v Kidričevem, sprejel ga ja Državni 
zbor Republike Slovenije. Občina je leta 1995 nastala iz tedanjih treh krajevnih skupnosti, Cirkovce, 
Kidričevo in Lovrenc na Dravskem polju. 

Občino Kidričevo sestavlja 18 krajev: Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Njiverce, Apače, Strnišče, Lovrenc 
na Dravskem polju, Pleterje, Župečja vas, Mihovce, Dragonja vas, Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje 
Jablane, Pongrce, Šikole, Stražgonjca, Spodnji Gaj pri Pragerskem in Starošince.  

Naravnogeografsko podobo te statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato 
hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije 
se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za 
kmetijsko dejavnost. Površine kmetijskih zemljišč v uporabi so v podravski regiji (80.500 ha) 
obsežnejše kot v drugih regijah; ta regija je prva tudi po številu kmetijskih gospodarstev. Po višini 
prispevka k slovenskemu BDP je bila podravska regija v letu 2009 na drugem mestu, za 
osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti v regiji so ustvarile storitvene dejavnosti. 
Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev podravske regije je bila v letu 2010 ena najnižjih v Sloveniji 
(55,5-odstotna), stopnja delovne aktivnosti starejših prebivalcev (55–64 let) pa je bila višja od 
slovenskega povprečja. Po številu dokončanih stanovanj na 1.000 prebivalcev je bila podravska regija 
v letu 2010 na osmem mestu v državi; prevladovale so novogradnje (90%). V letu 2010 izdana 
gradbena dovoljenja pa napovedujejo, da se bo tudi tukaj gradilo manj kot v prejšnjih letih; med 
načrtovanimi stavbami bodo štiri od petih namenjene za bivanje. 
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2.3. Analiza trga nepremičnin 

Spremljanje trga nepremičnin v Sloveniji je zakonsko urejeno in temelji na analizi izvedenih transakcij, 
ki se vodijo v evidenci trga nepremičnin. Po podatkih Kvartalnega poročila o povprečnih cenah 
nepremičnin na slovenskem trgu za tretje četrtletje 2012 (GURS, november 2012) ni zaznati bistvenih 
sprememb na nepremičninskem trgu. Trend padanja cen nepremičnin, ki ga v zadnjem letu izkazujejo 
vse stanovanjske in poslovne nepremičnine ter zemljišča, razen gozdnih zemljišč, se nadaljuje in se 
še krepi. 
 
V letu 2012 so bile cene zemljišč za gradnjo stavb najvišje v Ljubljani. V povprečju so zaradi majhne 
ponudbe še vedno presegale 200 €/m2. Hkrati so se v Ljubljani zaradi pomanjkanja velikih 
nepremičninskih projektov prodajala tudi najmanjša zemljišča. V povprečju so merila okoli 600 m2. 
Daleč najcenejša so bila kot običajno zazidljiva zemljišča v Prekmurju, kjer so se v povprečju prodala 
za 18 €/m2. V povprečju največje parcele (okoli 1300 m2) so se lani prodale na območju Slovenskih 
goric, Haloz in Kozjanskega, kjer so bila lani največja sicer tudi pripadajoča zemljišča prodanih hiš. 
 
Celotno število evidentiranih transakcij z zemljišči za gradnjo v letu 2012 je bilo blizu 6400. Povprečna 
pogodbena cena prodanega zemljišča je znašala 55 €/m2, srednja cena (mediana) pa 32 €/m2. V 
primerjavi z letom 2011 je bila povprečna cena prodanega zemljišča kar 12 odstotkov nižja, srednja 
cena (mediana) pa celo 18 odstotkov nižja. Splošni trend padanja cen, ki se je vzpostavil po krizi 
nepremičninskega trga in nastopu krize v gradbeništvu, se je v preteklem letu samo še intenziviral. 
Lani prodano zemljišče je imelo v povprečju blizu 940 m2 površine oziroma približno toliko kot leto 
prej. V primerjavi z letom 2007 je bila povprečna prodana površina zemljišča skoraj 40 odstotkov 
manjša. 
 
Povprečne cene zemljišč za gradnjo stavb za 1. polletje 2013 v Sloveniji (GURS, 2013) 
 

 
 
Glede na to, da GURS za obdobja po 1.1.2013 ne objavlja več podatkov o gibanju cen nepremičnin po 
posameznih cenovnih območjih, v nadaljevanju predstavljamo gibanje cen zemljišč za gradnjo za 
obdobje od 3. četrtletja 2011 do zadnjega četrtletja leta 2012: 
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Največja podatkovna baza za analizo trga in same vrednosti poslovnih nepremičnin v Sloveniji 

predstavlja zbirka podatkov pri Geodetski upravi Republike Sloveniji v povezavi z množičnim 

vrednotenjem nepremičnin. Modele vrednotenja nepremičnin je določila Vlada Republike Slovenije z 

Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 95/2011. 

Vsi podatki o modelih vrednotenja nepremičnin so objavljeni v Zbirki vrednotenja nepremičnin. S 

pomočjo modelov in postopkov množičnega vrednotenja izračunamo posplošeno tržno vrednost 

nepremičnin. 

 

Za potrebe pričujočega poročila smo za analizo trga cen stavbnih zemljišč na področju Kidričevega 

izbrali model za zemljišča za gradnjo. Model vrednotenja za zemljišča za gradnjo je zasnovan na 

načinu primerljivih prodaj. Sestavljen je iz sloja vrednostnih con, vrednostnih tabel ter točkovnikov, 

točkovnih razredov in vrednostnih faktorjev za posamezne zemljišča.  

 

Referenčna nepremičnina za model vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb ima naslednje lastnosti: 

• raba zemljišča je stavbno zemljišče - zemljišče za gradnjo stavb s šifro 100001, 

• površina zemljišča je 600 m
2
,  

• ni v neposredni bližini linijskih objektov. 
 

Grafični prikaz vrednostnih con za zemljišča za gradnjo za območje Kidrričevega je prikazan v 

nadaljevanju: 
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Vir podatkov: http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html  
 

Iz navedenega modela je razvidno, da znaša vrednost referenčnega zemljišča za gradnjo na področju 

ocenjevane nepremičnine (Kidričevo) 9.900,00 EUR oz. 16,50 EUR/m
2 
(9.900,00 EUR / 600 m

2
).  

 

http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html
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3. PREDSTAVITEV OCENJEVANE NEPREMIČNINE 

3.1. Splošni opis ocenjevane nepremičnine 

Predmet ocenjevanja je zemljišče (brez stavbe) v skupni izmeri 646 m
2
, locirano na parcelah št. 

1019/134 in 1019/135, oboje k.o. Lovrenc na Dravskem polju, ki je v naravi na dan ocenjevanja že 
pozidano zemljišče, pred tem pa je predstavljalo parkovno površino in bivšo lokacijo otroškega vrtca 
Kidričevo. Leži v strogem središču naselja Kidričevo, tik ob  križišču Kopališke ulice na V in Kajuhove 
ulice na J. Na JV meji zemljišče na Dom starejših občanov Kidričevo, na S na parkovno površino in 
vmes posejanimi stanovanjskimi bloki ter poslovnimi objekti, na Z meji lokacija na več namenski 
poslovni objekt v katerem je NKBM d.d., poslovni lokali in prostori Občine Kidričevo. Kajuhova cesta 
vodi v center naselja kjer je so številni objekti družbenega standarda, trgovina šola, zdravstveni dom, 
Lekarna, mesnica ipd. Kopališka ulica je locirana na SV naselja Kidričevo ob njej je trgovina Mercator 
in Kopališče Kidričevo na SV delu, hkrati  cesta omogoča dostop do centra naselja s severno vzhodne 
smeri. Naselitveno področje predstavlja predvsem stanovanjsko izgradnjo V bližini predmetne lokacije, 
ki je predmet ocenjevanja  se nahaja vsa potrebna komunalna infrastruktura. 
 
Zemljišče je ravno, pravokotne oblike in odlično dostopno. Zemljišče je trdno, struktura je gramoz 
pomešan z zemljo, pri ogledu ni bilo opaziti morfoloških sprememb. Na dan ogleda je na zemljišču že 
izgrajena stavba - poslovno stanovanjski objekt z zunanjo ureditvijo, ki pa ni predmet ocenjevanja, saj 
zemljišče ocenjujemo, kot da bi bilo prazno, brez izboljšav. 
 
Skupna občinska uprava Mestne občine Ptuj je na zahtevo Občine Kidričevo na dan 07.02.2012, pod 
št. 3501-324/2012-2(5017), izdala Potrdilo o namenski rabi zemljišča, za promet z nepremičninami, 
kjer je navedeno, da se parcela nahaja v poselitvenem območju  IP16-S3 Kidričevo I, ki je namenjeno 
stanovanjski in poslovni dejavnosti. 
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Katastrski podatki za parcelo št. 1019/134, k.o. Lovrenc na Dravskem polju: 
 
 

 
 

 
 
Vir podatkov: http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.6595004087119827#  

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.6595004087119827
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Katastrski podatki za parcelo št. 1019/135, k.o. Lovrenc na Dravskem polju: 
 

 
 

 
 
Vir podatkov: http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.6595004087119827#  
 
 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.6595004087119827
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Izsek iz lokacijske informacije o namenski rabi ocenjevanih zemljišč: 

 
 
Vir: Potrdilo o namenski rabi zemljišča, za promet z nepremičninami, kjer je navedeno, da se parcela 
nahaja v poselitvenem območju  IP16-S3 Kidričevo 
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FOTOALBUM OCENJEVANE NEPREMIČNINE (PRED POZIDAVO) 

  
  

  
  

  
 
FOTOALBUM OCENJEVANE NEPREMIČNINE (PO POZIDAVI) 
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3.2. Analiza najgospodarnejše uporabe 

Načelo najboljše uporabe je smiselna in verjetna uporaba, ki bo prispevala k najvišji določeni sedanji 
vrednosti na dan vrednotenja, oz. tista izmed smiselnih, verjetnih in zakonsko dovoljenih alternativnih 
uporab, ki je fizično možna, primerno podprta in finančno izvedljiva in ki daje najvišjo vrednost zemlje. 
Ocenjevalec mora pri določanju najboljše uporabe oceniti naslednje dejavnike : 
 

 preveriti obstoječe predpise glede možnosti uporabe zemlje in oceniti logično verjetne  
spremembe le teh, 

 oceniti in preveriti fizične možnosti uporabe zemljišča, 

 oceniti stroške in preveriti finančne možnosti za razvoj izboljšav, 

 na osnovi analize tržnih podatkov, povpraševanja in ponudbe ter vrednostnih trendov oceniti 
donosnost nepremičnine, 

 oceniti optimalno uporabo nepremičnine. 
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Pri ugotavljanju o gospodarskem povpraševanju po fizični in pravno dopustni uporabi obravnavane 
nepremičnine, upoštevamo zemljišča kot prazno. Na predmetnih lokacijah v skladu z lokacijsko 
informacijo ni možna nobena druga dejavnost kot je navedeno v Potrdilu o namenski rabi zemljišča 
(glej prilogo). 
Optimalna uporaba predmetne nepremičnine, če bi bila neizkoriščena ali, če bi bila takšna kot je, 
ustreza najboljšemu načinu uporabe, navedenemu v prejšnjih analizah. 
 
Pri ugotavljanju najboljše uporabe primerjamo alternativne strategije razvoja zemljišča in izračunamo, 
katera izmed strategij omogoča doseganje najvišje rezidualne vrednosti zemljišča. Najboljšo uporabo 
zemljišča določa več faktorjev, ki so medsebojno odvisni. Največji vpliv na vrednost ima lokacijski 
faktor. Z analizo tržnega povpraševanja ugotovimo, ali je ob dani ponudbi načrtovana uporaba 
verjetna. Odločitve o naložbi omejujejo tudi zakonski predpisi in urbanistični načrti, ki določajo vrsto in 
način gradnje. Način gradnje določa tudi sestav tal, slabša struktura, bistveno draži gradnjo.  
 
Nepremičnine, ki so predmet cenitve, predstavljajo zemljišča in objekt katerega predvidena 
namembnost je v skladu z OPN občine Kidričevo. Glede na trenutno stanje zemljišča in možnosti 
kratkoročne in dolgoročne uporabe zemljišč predstavlja predvidena uporaba za potrebe poslovne 
dejavnosti najvišjo vrednost. Navedeno potrjuje tudi dejansko stanje v naravi, saj je na dan 
ocenjevanja na ocenjevanih zemljišč že izgrajen poslovno stanovanjski objekt. 
 

 

 
Vir:http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=KIDRICEVO 
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4. CENITEV 

4.1. Metodologija ocenjevanja vrednosti 

 
Teorija ocenjevanja vrednosti pozna tri osnovne načine k vrednosti: 

 nabavnovrednostni način, 

 način tržnih primerjav, 

 način z vidika donosa (dohodkovni). 
 
Po nabavnovrednostnem načinu je maksimalna vrednost nekega premoženja, za obveščenega 
kupca enaka znesku potrebnemu za izgradnjo oziroma izdelavo novega. To je pristop pri katerem 
cenitvena analiza temelji na predpostavki, da obveščeni kupec ne bo plačal za neko sredstvo več kot 
bi bil strošek za produkcijo novega. Ko predmet cenitve ni nov, se sedanji stroški zmanjšajo za fizično, 
funkcionalno in ekonomsko zastarelost izračunano na dan cenitve. Osnova stroškovnega pristopa je 
strošek izdelave enakega novega sredstva ali nadomestitveni stroški ali kombinacija obeh. Nabavno 
vrednostnega načina nismo izvajali. 
 
Način tržnih primerjav pomeni proučiti tržišče in analizirati podatke, ki so pomembni za predmetno 
cenitev, predvsem gre za primerjavo vrednosti med istimi ali podobnimi predmeti v našem primeru 
podobnimi sredstvi, da bi tako na osnovi tržne analize prišli do tržne vrednosti. Pri uporabi te metode 
moramo imeti na razpolago zadostno število podobnih sredstev, ter podatke o prodanih vrednostih ter 
na podlagi prilagoditvene tehnike odstopanj med ocenjevano opremo in primerljivo opremo ugotoviti 
vrednost predmetnega sredstva. 
 
Način z vidika donosa je sedanja vrednost prihodnjih donosov, ki jih prinaša premoženje, in se meri 
na osnovi kapitalizacije določenega nivoja dobička. Metoda zahteva analizo prihodkov, odhodkov, 
analizo investicij, analizo rezidualne vrednosti in analizo diskontnega faktorja.  

4.1.1. Metodologija vrednotenja zemljišč 

V primeru vrednotenja zemljišča (stavbnega zemljišča) v praksi uporabljamo štiri metode
2
: 

 način neposredne primerjave prodaj 

 metodo alokacije zemljišča 

 metodo razvoja zemljišča in  

 metodo reziduala zemljišča. 
Pri oceni tržne vrednosti na splošno vrednotimo gradbeno zemljišče na osnovi njegove najboljše 
uporabe. 

4.1.1.1. Način tržnih primerjav  

Način tržnih primerjav je najbolj zanesljiv način vrednotenja zemljišč. Kadar vrednotimo zemljišče, ki 
je prosto ali pozidano, po načinu primerljivih prodaj, ga vedno vrednotimo kot da je prosto. Torej 
morajo biti vse primerljive prodaje prostih zemljišč. Prodaje prostih zemljišč, ki so podobne 
obravnavanemu zemljišču, primerjamo po naslednjih elementih: 

 datum prodaje 

 pogoji prodaje 

 lokacija (pomembno zaradi verodostojnosti prodajne cene) 

 fizične karakteristike (npr. parcela na vzpetini, bi zaradi specifičnosti zahtevala prevelike 
prilagoditve, ipd.) 

 možnost uporabe (najbolj podobna uporaba je v osnovi določena z lokacijo, urbanizmom in 
tržnim povpraševanjem v času ocenjevanja). 

Način je najbolj direkten in ima zaradi tega prednost pred drugimi, če so na razpolago ustrezni podatki 
o prodaji primerljivih zemljišč. 

                                                      
2
 Janez Kratnar: Vrednotenje stavbnih zemljišč 
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4.1.1.2. Metoda alokacije zemljišča 

Kadar ni na razpolago primerljivih prodaj, ne moremo uporabiti metode primerljivih prodaj in posežemo 
po drugih tehnikah za vrednotenje zemljišča. Ena od možnosti je metoda alokacije (razporeditve), 
kjer vrednost zemljišča izločimo iz prodaje izboljšanega zemljišča (zemljišče z objektom). 
Metoda alokacije zemljišča je tipično uporabna v pozidanih soseskah, kjer je le malo prostih zemljišč. 
Ta metoda je uporabna tudi pri vrednotenju deležev deljenih interesov na zemljišču, kot so tista v 
skupni lasti ali pri načrtovanih razvojih. 
Ker je metoda alokacije zemljišča manj direktna kot metoda primerljivih prodaj, je običajno precej manj 
natančna. Torej, če so na razpolago primerljive prodaje prostih zemljišč, ne uporabljamo metode 
alokacije. 
V prvem koraku uporabe te metode poiščemo prodaje izboljšanih nepremičnin s podobnimi 
karakteristikami gradbenih zemljišč kot jih ima obravnavano zemljišče. 
Nato alociramo (razporedimo) prodajno ceno na del, ki pripada zemljišču in del, ki pripada objektu. To 
izvršimo na osnovi vrednostne zveze med vrednostjo zemljišča in skupno vrednostjo nepremičnine 
(odstotek ali kvocient), ki smo jih analizirali kot tipične za podobne nepremičnine v podobnem okolju. 

4.1.1.3. Metoda razvoja zemljišča 

Kot že samo ime pove, je ta metoda uporabna le za oceno vrednosti obsežnega prostega zemljišča, ki 
ga lahko na smiselno velike parcele (razparceliramo). 
Na splošno se uporablja, ko ni na razpolago prodaj primernih obsežnih prostih zemljišč ali ko je 
zaželena detajlna analiza določenega projekta. 
Metoda razvoja zemljišča pokaže kako vrednost prostega (nerazvitega) zemljišča ekonomsko odseva 
pri pričakovani vrednosti razvitega zemljišča. 
Tako ta način ocenjevanja vrednosti zemljišča zahteva, da preučimo tekoče prodaje razparceliranih 
zemljišč in naredimo projekcijo stroškov razvoja zemljišča, ki ga ocenjujemo. 
Predpostavimo, da ocenjujemo vrednost zemljišča, ki bo razparcelirano za bivalne namene. 
Najprej ocenimo število parcel, ki jih bomo razvili, urbanistični načrt in pogoje, zahteve po velikosti 
parcel potrebno zemljišče za ceste, parkirišča in ostale skupne zadeve. 
Nato ocenimo tipično tekočo prodajno ceno za parcelo, ki bo temeljila na prodajnih cenah primerljivih 
razparceliranih zemljiščih. Dosežena skupna evrska vsota bo realizirana s polno prodajo po ocenjenih 
vrednostih vseh parcel. Upoštevati moramo vse direktne in indirektne stroške, inženiring in dajatve 
državi. Dodati moramo stroške za promocijo, prodajo in zapiralne stroške gradnje. In končno, 
upoštevati moramo tudi dobiček razvijalca (podjetnika) da pokrijemo delovni napor, režijske stroške, 
donosnost kapitala, izraženo v odstotku od bruto prodajne cene ali odstotku od kapitala investiranega 
v zemljišče. 
Po odbitku vseh teh razvijalnih stroškov in pričakovanega dobička od bruto prihodka prodaje, 
predstavlja ostanek vrednosti nerazvitega zemljišča. 
V primeru, da zahteva prodaja parcel obdobje daljše kot letno dni, bo potrebno nadaljnjo zmanjšanje 
bruto prodajne cene za prilagoditev časa, ko bo razvijalčev denar vezan na ta projekt. 
 
Metoda je v primeru samostojne uporabe, brez obilice zanesljivih tržnih podatkov, najmanj zanesljiva, 
je pa uporabna za prikazovanje vrednosti predlaganega razparceliranega zemljišča za prodajo na 
debelo. Pokazatelj vrednosti je najbolj zanesljiv, ko pri vrednotenju sočasno uporabimo tudi metodo 
primerljivih prodaj. 

4.1.1.4. Metoda reziduala zemljišča (metoda zemljiškega ostanka) 

S to metodo ocenjujemo vrednost zemljišča na temelju principa presežne produktivnosti. Metoda 
reziduala zemljišča ocenjuje vrednost zemljišča z merjenjem vsote dobička (aktualnega ali 
potencialnega), ki ostane po zmanjšanju za vsoto dobička, ki pripada objektu. Zato je ta metoda v 
bistvu ena od različic načina donosov. 
 
Načelo presežne produktivnosti pove, da vrednost zemljišča predstavlja dobiček, ki pripada zemlji 
potem, ko so poplačani stroški dela, kapitala in podjetništva. 
 
Zemljišče je fizično nemobilno, zato mora k sebi pritegniti druge produkcijske faktorje, da doseže svojo 
vrednost. Ta vrednost je rezidualna vrednost, ker jo dobimo, ko iz kupnine poplačamo stroške dela, 
kapitala in podjetništva. 
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Največja vrednost te metode je za ugotavljanje najboljše uporabe zemljišča in za projekte študij 
izvedljivosti za uporabo prostih zemljišč in slabo izkoriščenih zemljišč. 
Metoda reziduala zemljišča je v splošni obliki uporabna le v primerih, ko imajo ocenjevalci na 
razpolago podatke o pogodbeni najemnini, ki se ne spreminja. Pri ekonomski najemnini, ki se 
spreminja z razmerami na trgu, pa ocenjevalci težje ocenijo letni donos in iz tega vrednost stavbnega 
zemljišča. 
 
Ker smo na voljo imeli podatke o primerljivih prodajah, smo se odločili določiti tržno ceno zemljišča na 
podlagi načina tržnih primerjav. Upoštevamo zemljišče kot, da je nezasedeno, izboljšav – izvedbe 
asfaltiranja ne upoštevamo. 
 

4.2. Način tržnih primerjav 

Prodaje gradbenih zemljišč na območju Občine Kidričevo (podatki GURS) 

 
V naslednji tabeli prikazujemo podatke o realiziranih prodajah zazidljivih zemljišč na območju Občine 
Kidričevo, ki smo jih pridobili iz baze Evidenca trga nepremičnin (ETN), ki jo vodi GURS, za obdobje 
od leta 2007 do datuma ocenjevanja: 

 
Pog. 

cena

(EUR)

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 749 - 429/2,

Stražgonjca   - površina 1,416m2 1.416,00 17,66

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 884/8,

Njiverce   - površina 833m2 833,00 20,00

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 749 - 435/2,

Stražgonjca   - površina 405m2 405,00 19,75

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 884/8,

Njiverce   - površina 833m2 833,00 20,00

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 431 - 215,

Starošince   - površina 2,975m2 2.975,00 33,61

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 424 - 333/40,

  - površina 2,069m2,

#2 Stanovanjska stavba

  - 424 - 133*,

Kidričevo   - površina 548m2 2.617,00 28,64

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 657/13,

Kungota pri 

Ptuju   - površina 946m2 946,00 31,71

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 884/5,

Njiverce   - površina 822m2 822,00 15,00

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 749 - 429/2,

Stražgonjca   - površina 1,416m2 1.416,00 17,66

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 730/1,

Njiverce   - površina 12,134m2 12.134,00 21,00

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 749 - 435/2,

Stražgonjca   - površina 405m2 405,00 19,75

Kungota pri 

Ptuju #1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 27/2,

  - površina 612m2,

#2 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 27/1,

  - površina 615m2 1.227,00 44,82

Površina

Cena na 

€/m2

173868

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 5.1.2008 Kidričevo 55.000

154166

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 16.8.2007 Kidričevo 8.000

154093

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 22.5.2007 Kidričevo 254.814

148407

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 13.11.2007 Kidričevo 30.000

154083

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 3.5.2007 Kidričevo 25.000

154059

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 18.4.2007 Kidričevo 12.330

129243

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 20.4.2007 Kidričevo 100.000

138890

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 21.1.2008 Kidričevo 74.957

25614

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 16.8.2007 Kidričevo 8.000

116825

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 10.7.2007 Kidričevo 16.660

ID Vrsta pravnega posla Datum sklenitve Občina Nepremičnine

21695

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 10.7.2007 Kidričevo 16.660

19170

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 3.5.2007 Kidričevo 25.000

Naselje
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Pog. 

cena

(EUR)

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 749 - 39/2,

Stražgonjca   - površina 1,254m2 1.254,00 19,14

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 430 - 339/2,

Cirkovce   - površina 1,403m2 1.403,00 14,26

Spodnje 

Jablane #1 Zazidljivo zemljišče

  - 432 - 384,

  - površina 1,083m2 1.083,00 21,70
#1 Zazidljivo zemljišče

  - 430 - 339/2,

Cirkovce   - površina 1,403m2 1.403,00 14,26

Kungota pri 

Ptuju #1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 683/6,

  - površina 809m2 809,00 24,72
#1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 726/64,

Njiverce   - površina 1,019m2 1.019,00 25,00

Lovrenc na 

Dravskem 

polju #1 Zazidljivo zemljišče

  - 425 - 190/2,

  - površina 749m2 749,00 13,35
Kungota pri 

Ptuju #1 Zazidljivo zemljišče

  - 394 - 657/14,

  - površina 905m2 905,00 27,62
Spodnje 

Jablane #1 Zazidljivo zemljišče

  - 432 - 418/5,

  - površina 388m2,

#2 Zazidljivo zemljišče

  - 432 - 417/4,

  - površina 319m2 707,00 21,22
Kidričevo #1 Zazidljivo zemljišče

  - 424 - 333/166,

  - površina 2,256m2,

#2 Zazidljivo zemljišče

  - 424 - 333/162,

  - površina 2,427m2 4.683,00 68,40
#1 Zazidljivo zemljišče

  - 749 - 39/3,

Stražgonjca   - površina 2,650m2 2.650,00 24,53

#1 Zazidljivo zemljišče

  - 426 - 742/11,

Strnišče   - površina 1,141m2 1.141,00 13,15

#1 Zazidljivo zemljišče

  - - 309/31,

  - površina 8,736m2,

#2 Zazidljivo zemljišče

  - - 309/32,

Njiverce   - površina 7,016m2 15.752,00 20,00

Kidričevo #1 Zazidljivo zemljišče

  - - 333/18,

  - površina 7,898m2 7.898,00 7,47

Dragonja 

vas #1 Zazidljivo zemljišče

  - - 220/2,

  - površina 659m2,

#2 Zazidljivo zemljišče

  - - 220/3,

  - površina 663m2 1.322,00 21,56
#1 Zazidljivo zemljišče

  - - 726/78,

Njiverce   - površina 1,252m2 1.252,00 31,95

Površina

Cena na 

€/m2

549091

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 25.5.2011 Kidričevo 58.995

564514

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 19.8.2011 Kidričevo 28.500

591706

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 13.2.2012 Kidričevo 40.000

499969

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 24.6.2010 Kidričevo 15.000

538144

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 22.3.2011 Kidričevo 315.040

481644

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 4.2.2010 Kidričevo 320.317

491178

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 22.4.2010 Kidričevo 65.000

472964

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 31.10.2009 Kidričevo 15.000

308026

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 17.9.2008 Kidričevo 25.475

329830

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 28.9.2008 Kidričevo 25.000

326851

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 7.10.2008 Kidričevo 10.000

194303

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 18.3.2008 Kidričevo 20.000

292565

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 17.9.2008 Kidričevo 20.000

187333

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 3.3.2008 Kidričevo 23.500

184050

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 18.3.2008 Kidričevo 20.000

177116

Prodaja na prosto konkurenčnem 

trgu 9.1.2008 Kidričevo 24.000

ID Vrsta pravnega posla Datum sklenitve Občina NepremičnineNaselje

 
 
Vir podatkov: Evidenca trga nepremičnin (GURS, december 2013)  
 
 
Iz analize navedenih podatkov izhaja, da se vrednosti znotraj zazidljivih zemljišč znotraj Občine 
Kidričevo pomembno razlikujejo tudi po posamičnih naseljih, saj so bile najvišje cene realizirane v 
naselju Kidričevo, ki je obenem tudi upravno in gospodarsko središče občine, najnižje pa v posamičnih 
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vaških zaselkih. Analiza navedenih transakcij tako pokaže, da so povprečne vrednosti m
2
 zazidljivega 

zemljišča po naseljih v proučevanem obdobju 2007 – konec leta 2013 znašale: 

 

Naselje 
Povprečna cena v 
€/m2 

Stražgonjca 19,75 

Njiverce 21,85 

Starošince 33,61 

Kidričevo 34,84 

Kungota pri Ptuju 32,22 

Cirkovce 14,26 

Lovrenc na Dravskem polju 13,35 

Spodnje Jablane 21,46 

Strnišče 13,15 

Dragonja vas 21,56 

Skupaj: 23,02 

 
Zgoraj navedene vrednosti smo uporabili zgolj kot indikacije vrednosti zazidljivih zemljišč, saj je 
analiza podatkov na podlagi neposredne uporabe podatkov iz portala GURS zaradi določenih napak 
pri vnosih v evidenco neustrezna (npr. vrednosti so običajno zajete z DDV) in za navedene namene 
ocenjevanja vrednosti neprimerna. Prav tako portal ETN ne vsebuje vseh relevantnih transakcij. 
 
Izbrane primerljive prodaje zemljišč za gradnjo na lokaciji Kidričevo  
 
Na vrednost zemljišča močno vpliva njegova lokacija. Poleg tega je vrednost zemljišča neposredno 
povezana z namensko rabo ter faktorjem izrabe, ki ju zemljišče dopušča. Zato smo poiskali čim bolj 
podobna zemljišča, ki se po možnosti nahajajo v bližnji okolici, s podobno namensko rabo in 
podobnim faktorjem izrabe zemljišča. Ker podatkov o realiziranih prodajah, ki smo jih pridobili iz baze 
Evidenca trga nepremičnin (ETN), ki jo vodi GURS, za naveden namen nismo ocenili kot primerne, 
smo kot primerljive transakcije upoštevali neposredne prodajne pogodbe, v katere smo vpogledali na 
podlagi povpraševanja o realiziranih transakcijah zazidljivih zemljišč v neposredni okolici ocenjevane 
nepremičnine (proizvodni kompleks TALUM, BOXMARK LEATHER).   
 
Na tej podlagi smo opredelili 4 primerljive transakcije zemljišč v neposredni bližini ocenjevanih 
zemljišč (JV od ocenjevanega kompleksa), kot je razvidno iz spodnje slike: 
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Vir: Občina Kidričevo -  Prostorski informacijski sistem  
(http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=KIDRICEVO) 
 
Vse primerljive prodaje zemljišč za gradnjo se nanašajo na del večjega industrijskega kompleksa, ki 
se postopoma iz nekdanjega barakarskega naselja spreminja v industrijsko obrtno cono. Industrijska 
cona, doživlja zadnja leta preporod, predvsem s stabilnostjo in perspektivnostjo razvoja aluminijske 
industrije, ter z naselitvijo Boxmarka, ki s svojo delovno intenzivno dejavnostjo izdelave avtomobilske 
opreme, prispeva k izvedbi številnih infrastrukturnih projektov v skladu z zahtevno predvsem ekološko 
zakonodajo.  
 
 
Primerljiva prodaja  1 
 
Zemljišče par. št. 333/174 v velikosti 3.946 m

2
. Zemljišče je bilo prodano v mesecu maju 2008 za ceno 

30€/m2. Transakcija je bila izvedena med Občino Kidričevo in zasebnim gospodarskim subjektom (vir 
podatkov: vpogled v kupoprodajno pogodbo in račun, transakcija ni zavedena v okviru ETN). 
 
 

Šifra katastrske 

občine  

 Ime katastrske 

občine  

 Parcelna 

številka  
 Površina   ZKV   PL  

 Dokončna 

parcela  

 Datum 

veljavnosti  

 424   APAČE   333/174   3946   01018   1018   1   29.05.2006  

 

 Podatki o vrstah rabe parcele 

 Šifra vrste rabe   Vrsta rabe   Razred   Površina  

 109   PAŠNIK   5   3946  

 

 Podatki o lastništvu na parceli 

 Naziv   Naslov   Datum roj./MŠ   Delež   Lastništvo  

 OBČINA KIDRIČEVO   KIDRIČEVO, ULICA BORISA KRAIGHERJA 25    9958837090000   1/1   Lastnik   

   
 

3 

4 

1

  2 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=KIDRICEVO
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Primerljiva prodaja  2 
 
Zemljišče par. št. 333/87 v velikosti 1.121 m2.  Zemljišče je bilo prodano v mesecu maju 2008 za ceno 
30€/m2. Transakcija je bila izvedena med Občino Kidričevo in zasebnim gospodarskim subjektom (vir 
podatkov: vpogled v kupoprodajno pogodbo in račun, transakcija ni zavedena v okviru ETN). 
 

Šifra katastrske 

občine  

 Ime katastrske 

občine  

 Parcelna 

številka  
 Površina   ZKV   PL  

 Dokončna 

parcela  

 Datum 

veljavnosti  

 424   APAČE   333/87   1121   00736   736   1   29.05.2006  

 

 Podatki o vrstah rabe parcele 

 Šifra vrste rabe   Vrsta rabe   Razred   Površina  

 109   PAŠNIK   5   1121  

 

 Podatki o lastništvu na parceli 

 Naziv   Naslov   Datum roj./MŠ   Delež   Lastništvo  

 OBČINA KIDRIČEVO   KIDRIČEVO, ULICA BORISA KRAIGHERJA 25    9958837090000   1/1   Lastnik   
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Primerljiva prodaja 3 
 
Parcele 333/143, 333/110 in 333/171, v velikosti 3.148 m

2
. Zemljišče leži na JV delu industrijske cone. 

Na JZ in S meji na industrijski kompleks Pleskarja in manjših obrtnih delavnic, na J na dva starejša 
stanovanjska objekta, ki sta predvidena za rušenje in razširitev industrijske cone, na S pa na lokalno 
cesto LC 165120, ki povezuje Občino Ptuj in Občino Kidričevo, z občino Majšperk, Rogatec in 
Rogaška Slatina.  
Dostop do parcele je odličen, saj lokacija omogoča direkten dostop po celotni V strani parcele, kakor 
dostop z J strani preko obvozne industrijske ceste. V neposredni bližini caa 1 km je oddaljena 
železniška infrastruktura, ki je v fazi obnavljanja, znotraj kompleksa aluminijske industrije Talum, pa je 
izveden industrijski železniški terminal. 
Lokacija ima izvedeno celotno infrastrukturo, tako da so možni takojšnji neposredni infrastrukturni 
priključki. Od predmeta ocenjevanja je lokacija oddaljena cca. 100 m. Lokacija je ocenjevani 
primerljiva. 
Zemljišče je bilo prodano v mesecu novembru 2007 za ceno 31€/m2. Transakcija je bila izvedena med 
Občino Kidričevo in zasebnim gospodarskim subjektom (vir podatkov: vpogled v kupoprodajno 
pogodbo, transakcija ni zavedena v okviru ETN). 
 
 

  
  

 
Primerljiva prodaja 4 
 
Zemljišča, ki so bile predmet 4. primerljive prodaje (transakcija je bila izvedena v mesecu aprilu 2010, 
in sicer med Občino Kidričevo in zasebnim gospodarskim subjektom) so obsegale naslednje parcele: 
 

 
PARC. ŠTEVILKA 

 
KATASTRSKA OBČINA 

 
POVRŠINA 
m2 

Vrednost Cena na m2 

333/2 Ko Apače 5.756,00 155.412 27 EUR/m
2
 

333/127 Ko Apače 220,00 5.940 27 EUR/m
2
 

333/128 Ko Apače 633,00 17.091 27 EUR/m
2
 

210.S Ko Apače 301,00 8.127 27 EUR/m
2
 

211.S Ko Apače 291,00 7.857 27 EUR/m
2
 

212.S Ko Apače 311,00 8.397 27 EUR/m
2
 

 Skupaj: 7.512,00 202.824 27 EUR 
/m2 

     

Vir podatkov: Vpogled v kupoprodajno pogodbo in račun 
 
Prodaja lokacije je bila realizirana aprila 2010, cena za m2 pa je znašala 27 €/m2. Transakcija je bila 
izvedena med Občino Kidričevo in zasebnim gospodarskim subjektom (vir podatkov: vpogled v 
kupoprodajno pogodbo, transakcija ni zavedena v okviru ETN). 
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Na podlagi zgoraj navedenih primerljivih transakcij ugotavljamo, da znaša povprečna cena za m

2
 

zazidljivega zemljišča 29,5 EUR, medtem ko znaša povprečna cena zemljišč za gradnjo, ki velja za 
območje celotne Občine Kidričevo (kljub določenim navedenim pomanjkljivostim pri zbiranju podatkov) 
23,02 EUR/m

2
.  

 
Prilagoditve cen zaradi razlik 

 

Prilagoditve smo opravili za glavne lastnosti, ki potencialnemu kupcu predstavljajo vrednost in se 
opravijo na prodajnih cenah primerljivih posesti. Proces prilagajanja prodajnih cen je v osnovi 
naslednji: 

- odstotne prilagoditve na osnovi neodvisnih pozitivnih in negativnih predznakov oz. na 
kumulativni osnovi, 

- absolutne prilagoditve v denarnih zneskih in 
- vsesplošne prilagoditve. 

Prilagoditve prodajnih cen na pogoje vrednotenja predmetne posesti se opravijo zaradi razlik: 
- v datumih prodaj primerljivih posesti in efektivnim datumom vrednotenja 
- v lokaciji: ekonomski vrednosti lokacije, dostopnosti in povezav, 
- razlik v pogojih in okoliščinah prodaje (hipoteke, motivacije, …), 
- razlik v pogojih financiranja in 
- v fizičnih značilnostih. 

 

Prilagoditve cen smo opravili, kot se razlike odražajo v cenah na trgu. V tej analizi so opravljene 
prilagoditve, ki so  deloma subjektivne. 
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Določitev faktorjev prilagoditev 

 

1. Faktor časovne prilagoditve (čas prodaje) 

Faktor časovne prilagoditve smo upoštevali, saj se primerljive prodaje in predmet ocenjevanja 
nanašajo na časovno obdobje, ko so v povprečju transakcijske cene odstopale tako, da je potreben 
njihov popravek na raven cen ob upoštevanju datuma ocenjevanja. Prilagoditve se nanašajo na 
prodaje iz let 2007, 2008 in 2010, in sicer glede na leto v okviru katere je bila izvedena transakcija in 
glede na leto 2012, za katero so na voljo zadnji razpoložljivi podatki. Pregled sprememb cen 
nepremičnin – zemljišč, ki smo jih upoštevali pri določitvi korekcijskih faktorjev, prikazujemo v spodnji 
preglednici: 
 

 

 

Rast cen v 
obdobju 

Koeficient 
rasti 

Izračun 
Skupaj koeficient 
rasti 

2013 / 2007 89,19% 1,026 × 0,9720 × 1,006 × 0,955 × 0,93 89,10% 

2013 / 2008 99,28% 0,9720 × 1,006 × 0,955 × 0,93 86,85% 

2013 / 2010 101,00% 0,955 × 0,93 88,82% 

 
 
Vir podatkov GURS: Letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu 2011 in 2012, realne 
spremembe cen nepremičnin 
 
2. Faktor prilagoditve načina financiranja 

  

Vse primerljive nepremičnine so bile izročene v last in posest neposredno po opravljenem plačilu. Iz 
tega razloga zaradi načina financiranja ne izvajamo prilagoditev. 

 

3. Faktor prilagoditve lokacije 

Glede na lociranost primerljivih nepremičnin smo pri določanju faktorjev prilagoditev izhajali iz 
prostorske umeščenosti proučevanih nepremičnin zato smo pri lokaciji  p. št. 333/143, 333/110 in 
333/171, v velikosti 3.148 m2 (3. primerljiva prodaja), ker ležijo parcele tik ob magistralni cesti je cena 
za predmetno lokacijo 15 % višja, zato smo pri predmetni lokaciji izvršili popravek 15% v minus (faktor 
0,85).  



Poročilo o oceni tržne vrednosti lastninskih pravic do nepremičnine  

zemljišče parc. št. 1019/134 in 1019/135, 

k.o. Lovrenc na Dravskem polju 

 
 

 34 

 

4. Faktor fizičnih prilagoditev 

- Prilagoditev glede na površino 

 

Prilagoditev glede na površino ni potrebna, saj so vse parcele ravne z nivojem dostopnega 
cestišča in večjih velikosti. Iz izkušenj pri spremljanju prodajnih transakcij z zazidljivimi 
zemljišč namreč izhaja, da so realizirane cene zemljišč za površinsko enoto nižje za večja 
zemljišča in višje za manjša zemljišča, pri čemer kot manjša zemljišča tretiramo zemljišča s 
površino, manjšo od 500 m

2
. Ker ocenjevano zemljišče smatramo kot večje zemljišče, kar 

pomeni, da ne odstopa bistveno od primerljivih (površina vseh ocenjevanih zemljišč presega 
500 m

2
),  prilagoditev na tej osnovi nismo izvajali. 

 

- Prilagoditev glede na obliko 

Prilagoditev glede na obliko ni potrebna, saj so vse obravnavane lokacije pravilnih simetričnih 
oblik primernih za industrijsko dejavnost. 

 

- Prilagoditev glede na komunalno urejenost 

Zemljišče, oz. lokacija, ki je predmet ocenjevanja  je komunalno urejena, z vsemi priključki, 
komunalni standard je relativno visok, zato prilagoditev ni potrebna. 

 

- Prilagoditev glede na dostop 

Dostop do lokacij , ki so predmet primerjav so s predmetno lokacijo povsem primerljive, zato 
prilagoditve za dostop nismo upoštevali. 

 

- Prilagoditev glede na namen uporabe 

Način (možne) uporabe je eden od dejavnikov, ki vpliva na vrednost zemljišč. Po načinu 
uporabe se primerljive posesti od predmetne posesti ne razlikujejo, zato korekcijskega faktorja 
nismo upoštevali. 

- Določitev uteži 

Glede na to, da gre v vseh primerljivih nepremičninah in predmetu ocenjevanju za 
nepremičnine, namenjene industrijski dejavnosti, ocenjujemo, da so z vidika primerjave enako 
relevantne za določitev cene ocenjevane posesti, zato so v mreži prilagoditev uteži 
porazdeljene enakomerno. 
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Izračun vrednosti z mrežnim diagramom: 
 

Elementi Ocenjevana Prodaja 1 Prodaja 2 Prodaja 3 Prodaja 4

Indikativna prodajna cena (€/m
2
) 30 30 31 27

Datum prodaje jan.14 maj.08 maj.08 okt.07 apr.10

Časovna prilagoditev 0,8685 0,8685 0,891 0,8882

Cena s prilagoditvijo (€/m2) 26 26 28 24

Pogoji prodaje enaki enaki enaki enaki

Prilagoditev za pogoje 1 1 1 1

Cena s prilagoditvijo (€/m2) 26 26 28 24

Lokacija

Kidričevo - 

naselje enakovredna enakovredna

boljša, 

neposredno ob 

magistralni 

cesti enakovredna

Prilagoditev za lokacijo 1 1 0,85 1

Cena s prilagoditvijo (€/m2) 26 26 23 24

Fizične značilnosti:

površina v m2 646 3.946 1.121 3.148 7.712

prilagoditev za površino 1 1 1 1

Prilagoditev za fizične značilnosti 1 1 1 1

Cena s prilagoditvijo (€/m2) 26 26 23 24

Uteži 0,25 0,25 0,25 0,25

Prilagojena cena (€/m2) 24,89 zaokr. 25 €

Vrednost v € (646 m2×25 €/m2) 16.150,00  
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5. ZAKLJUČEK 

 
 
 
V skladu z dogovorom in vašim naročilom, smo izdelali cenitveno poročilo, v katerem smo ocenili tržno 
vrednost  lastninskih pravic do nepremičnin – zemljišče brez stavbe, ki je hkrati  izhodiščna vrednost v 
skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL 34/2011, 
42/2012, 24/2013) za zemljišče 1019/134 in 1019/135 k.o. Lovrenc na Dravskem polju. Skupna 
površina zemljišča znaša 646 m

2
. 

 
Predmet ocenjevanja je zemljišče (brez stavbe), ki je v naravi na dan ocenjevanja že pozidano 
zemljišče, pred tem pa je predstavljalo parkovno površino in bivšo lokacijo otroškega vrtca Kidričevo. 
Leži v strogem središču naselja Kidričevo, tik ob  križišču Kopališke ulice na V in Kajuhove ulice na J. 
Na JV meji zemljišče na Dom starejših občanov Kidričevo, na S na parkovno površino in vmes 
posejanimi stanovanjskimi bloki ter poslovnimi objekti, na Z meji lokacija na več namenski poslovni 
objekt v katerem je NKBM d.d., poslovni lokali in prostori Občine Kidričevo. Kajuhova cesta vodi v 
center naselja kjer je so številni objekti družbenega standarda, trgovina šola, zdravstveni dom, 
Lekarna, mesnica ipd. Kopališka ulica je locirana na SV naselja Kidričevo ob njej je trgovina Mercator 
in Kopališče Kidričevo na SV delu, hkrati  cesta omogoča dostop do centra naselja s severno vzhodne 
smeri. Naselitveno področje predstavlja predvsem stanovanjsko izgradnjo. V bližini predmetne 
lokacije, ki je predmet ocenjevanja  se nahaja vsa potrebna komunalna infrastruktura. 
 
Zemljišče je ravno, pravokotne oblike in odlično dostopno. Zemljišče je trdno, struktura je gramoz 
pomešan z zemljo, pri ogledu ni bilo opaziti morfoloških sprememb. Na dan ogleda je na zemljišču že 
izgrajena stavba - poslovno stanovanjski objekt z zunanjo ureditvijo, ki pa ni predmet ocenjevanja, saj 
zemljišče ocenjujemo, kot da bi bilo prazno, brez izboljšav. 
 
Cenitev nepremičnine smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2013, ki 
so v veljavi od 01.01.2014 , MSOV 230 ocenjevanje nepremičninskh pravic, ob upoštevanju Hierarhije 
standardov ocenjevanja vrednosti (Ur. l. RS 106/2010) ter na osnovi  Slovenskega poslovno 
finančnega standarda 2, ki opredeljuje ocenjevanje vrednosti nepremičnin. 
 
Za podlago vrednosti smo upoštevali tržno vrednost, ki je MSOV (2013) podana kot ocenjeni znesek, 
po katerem naj bi voljni kupec in voljni prodajalec zamenjala premoženje na datum ocenjevanja v 
transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri katerem sta 
stranki ravnali seznanjeno, previdno in brez prisile.  

Glede na razpoložljive podatke in značilnosti ocenjevanih nepremičnin smo se odločili za uporabo 
načina tržnih primerjav. Na tržnih primerjavah zasnovan način je najbolj zanesljiva metoda 
ocenjevanja nepremičnin, saj je je najbolj direkten in ima zaradi tega prednost pred drugimi načini, v 
kolikor so seveda na razpolago ustrezni tržni podatki o prodaji primerljivih nepremičnin. 

Tržne vrednosti posameznih parcelnih številk znotraj ocenjevane nepremičnine glede na ID-znak 
nepremičnine, upoštevaje njihovo površino, status in omejitve, na dan 22.1.2014 znašajo kot sledi:  
 

Nepremičnina Parcelna št. Katastrska občina 
Površina 
v m2 

Tržna cena v 
EUR/m2 

Tržna 
vrednost v 
EUR 

Zemljišče 
(brez stavbe) 

1019/134 
Lovrenc na Dravskem 
polju 

62,00 25,00 1.550,00 

Zemljišče 
(brez stavbe) 

1019/135 
Lovrenc na Dravskem 
polju 

584,00 25,00 14.600,00 

  Skupaj:   646,00   16.150,00 
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6. IZJAVA OCENJEVALCA 

Pri svojem najboljšem poznavanju in prepričanju 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, 
(Standardom za ocenjevanje vrednosti nepremičnin (SPS 2), Mednarodnimi standardi 
ocenjevanja vrednosti 2013 (International Valuation Standards 2013), ter ob upoštevanju 
Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Ur. l. RS 106/2010). 

 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. 

 
 Ludvik Turin univ. dipl. inž. 

ocenjevalec vrednosti premičnin in nepremičnin Slovenskega 

inštituta za revizijo 

sodni cenilec za nepremičnine, stroje in opremo 
št. 756 - 376 / 94 
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7. PRILOGE 
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