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PREDMET CENITVE:

LASTNIK:

NARoČNlK:

OCENJEVALEC:

šrrvllrR PoRočlLA 6/2015-Pragersko

DATUM CENIWE: 10.04.2015

DATUM PoRočltA: 10.04.2015

ocena tržne vrednosti nepremičninskih pravic na zemljišču, parc. štev.

44Ll475 v izmeri 18 m2 (lD znak:266L-ML/4L5-D| in parc. štev. 677/2
v izmeri49 m2 (lD znak:266L-67712-O), obe k.o. 266L-Gai

Mestna občina Ptuj, Mestni trgL,2250 Ptuj, do 67199/200000 in

občina Ptuj, do 132801/200000

Republika Sloven'lja, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat
za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Anton Hajdinjak, sodni cenilec za gradbeništvo -
visoke gradnje in stavbna zemljišča,
odločba št. 705-].876/ŻoL2l2,
Cesta na Loko24,1000 Ljubljana
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L. SPREMNO PISMO

HT PLUs, nepremičnĺne in telekomunikacije, d.o.o.
Komenskega ulica 30
1000 Ljubljana

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za infrastru ktu ro

Langusova ulica 4,

1535 Ljubljana

ZADEVA: Spremno pismo o oceni vrednosti nepremičninskih pravic na zemljišču, parc. štev' 44Ll4L5
v izmeri 18 m2 (lD znak;266L-44u4L5-o| in parc. štev' 677/2v izmeri49 m2 (lD znak:2661-
677/2-O), obe k.o. 266L-Gaj

V skladu z vašim naročilom smo izdelali cenitveno poročilo, v katerem smo ocenili tržno vrednost
nepremičninskih pravic na zemljišču, parc. štev.44L/4L5 v izmeri 18 m2 (lD znak:266L-44Llat5-o| in
parc. štev' 67712 v izmeri 49 m2 (lD znak: 266L-677/2-0), obe k'o. 2661-Gaj. Skupna površina
zemljišča znaša 67 m2. Zemljišče je ocenjeno kot bremen prosto in brez sestavin.

Zemljišče se nahaja v naselju Gaj v občini Slovenska Bistrica. Naselje Gaj leži cca 1,0 km vzhodno od
Pragerskega in cca 10,0 km vzhodno od Slovenske Bistrice, kije središče istoimenske občine. Kraj se
razprostira med lokalno cesto LC 16519].- Ptujska cesta na južnistrani in železniško progo Pragersko

- ormož na severni strani. Zemljišče, ki je predmet cenitve, se nahaja v pretežno Že pozidanem
naselju individualnih stanovanjskih hiš. V naravi je zemljišče cestni svet dveh mestnih ulic in sicer
Prežihove ulice (parc' štev.44Il4L5) in Prešernove ulice (parc. štev. 677/2|. Dostop do zemljišč je iz

Prežihove oz. Prešernove ulice. Zemljišče je delno komunalno opremljeno z vodovodnim in

kanalizacijskim omrežjem ter z nizkonapetostnim elektro omrežjem in telekomunikacijskim
omrežjem.

Po veljavnih planskih dokumentih je zemljišče, ki je predmet cenitve, opredeljeno kot stavbno
zemljišče, namenjeno za potrebe državnega prostorskega načrta za preureditev železniške postaje
Pragersko. Pred tem je bilo zemljišče po osnovni namenski rabi opredeljeno kot zazidano stavbno
zemljišče.

Cenitev nepremičnine smo opravili v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, z uporabo standardnih
tehnik in prakse vrednotenja v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2013, ki so v
veljavi od L.L.Zot4 (MsoV 230 Pravice na nepremičninah, ob upoštevanju Hierarhije standardov
ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS št. ].06/2010) in na osnovi Slovenskega poslovno finančnega
standarda 2 (Ur' list Rs, št' 106/2013).

Za podlago vrednosti smo upoštevali tržno vrednost, ki je po MsoV 2013 definirana kot ocenjeni
znesek, za katerega bi morala biti voljan kupec in voljan prodajalec zamenjati premoženje na datum
ocenjevanja vrednostĺ v skladu z dogovorom na čisti poslovni podlagi, po ustreznem trženju, pri

katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile.

Glede na namen določanja vrednostĺ smo se za vrednotenje zemljišča odločili za uporabo metode
primerjave prodaj. Metoda je oprta na dejansko realĺzirane prodaje posesti. Dejansko realizirane
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prodaje so primerjane z ocenjevano posestjo. V postopku primerjave so razlike med primerljivimi in
ocenjevano posestjo opravljene s prilagoditvami. Rezultat prilagoditev je ocena vsake posamezne
prilagodljive posesti, kakor, da bi vsaka od teh ustrezala v glavnih lastnostih ocenjevani posesti. Za

ocenjevanje po metodi primerjave prodaj, je bilo na voljo dovolj podatkov o primerljivih prodajah.

Z upoštevanjem gornjega in vsebine priloženega poročila ter glede na domneve in tukaj vsebovane
omejitvene pogoje, je naše mnenje, da je tržna vrednost nepremičninskih pravic ocenjevanega
zemljišča na dan ocenjevanja 10.04'2015 sledeča:

Ljubljana, 10.04.2015
Hajdinjak

direktor

FFĐllr{

Skupaj
2661-Gai
2661-Gaj

Katastrska občina

677/2
44Il4Ĺ5

Števllka parcele

67
49

18

Površina
(v m2)

31,00
31,00

Tržna vrednost za 1m2
(v EUR)

2.077,00
1.519,00

558,00

Tržna vrednost
(v EUR)
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VSEBINA:

L. uvoD

7.1..

L.2.
L.3.
L.4.
1.5.

1.6.

L.7.
1.8.
1.9.

1.10.
T.LL.
T.L2.

Podatki o naročniku cenitve
Podatki o ocenjevalcu
Podatki o ocenjevani nepremičnini
Podatki o lastnĺku nepremičnine
Namen ocenjevanja
Standard vrednosti
Datum ocenjevanja
Datum poročila
Viri podatkov in informacije
U pora bljene metode ocenjeva nja vred nosti
Opis postopka ocenjeva nja

omejĺtveni pogoji

2' PREDSTAVITEV oKoUA IN ANAIIZATRGA NEPREM!čN|N

2.L.
2,L.L.
2.L.2.
2.2.

Predstavitev širšega in ožjega okolja
Splošne gospodarske razmere v Sloveniji
Opis makrolokacije
Analiza trga nepremičnin

3' ANALIZA PoDATKoV IN VREDNoTENJE oBRAVNAVANE NEPREMIčNINE

3.r.
3.2.
3.3.
3.4.

opis ocenjevane nepremičnine
Analiza najboljše uporabe
Metodologija ocenjevanja vrednosti in izbrana metoda
ocena vrednosti nepremičnine

4' ZAKUUčEK

5. IZJAVA OCENJEVALCA
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L. UVOD

L.L' Podatkio naročniku cenitve

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova

ulica 4, 1535 Ljubljana

L.2. Podatkioocenjevalcu

Anton Hajdinjak, sodni cenilec za gradbeništvo-visoke gradnje in stavbna zemljišča, odločba številka
7Os-t87612Ot212.

1'3. Podatkioocenjevaninepremičnini

Predmet ocenjevanja vrednosti je zemljišče, parc. štev' 44L/4L5 v izmeri 18 m2 (lD znak: 2661-

44t/4L5-o| in parc' štev. 677lŻv izmeri49 m2 (lD znak:266L-677l2-o), obe k.o. 2661-Gaj.

L'4. Podatki o lastniku nepremičnine

Mestna občina Ptuj, Mestni trgL,2250 Ptuj, do 67199/Ż00000 in občina Ptuj, do 13280V200000.

1.5. Namen ocenjevanja

Namen naloge je podati oceno tržne vrednosti nepremičninskih pravic, ki izhajajo iz lastništva
nepremičnine, kijo bo naročnik uporabil pri določitvi nakupne cene zemljišča, za namene preureditve

železniške postaje Pragersko. Zemljišče se ocenjuje kot bremen prosto in brez sestavin.

1.6. Standard vrednosti

ocenjena vrednost v tej cenitvi je tržna vrednost nepremičninskih pravic obravnavane nepremičnine
na dan ocenjevanja.

Tržna vrednost je definirana kot ocenjeni znesek, za katerega bi morala biti voljan kupec in voljan
prodajalec zamenjati premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v skladu z dogovorom na čisti
poslovni podlagi, po ustreznem trženju, pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez
prisile.

ocenjevanje vrednosti smo opravilĺ v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2013,

ki so v veljavi od 7.L.2oL4 (MsoV 230 Pravice na nepremičninah, ob upoštevanju Hierarhije
standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS št. 106/20L0) in na osnovi Slovenskega poslovno

finančnega standarda 2, ki opredeljuje ocenjevanje vrednosti nepremičnin.

Načela in standarde ocenjevanja vrednosti obravnava Slovenski poslovno finančni standard 2 (Ur. list
Rs, št. 106/2013).

Doktrina ocenjevanja nepremičn i n u pošteva sledeča načela :

- načela, kitemeljijo na zaznavanjih uporabnikov (koristnost, substitucija, pričakovanje),
_ načela, povezana z zemljiščem in izboljšavami (presežna produktivnost, mejna produktivnost,

načelo naraščajočih in padajočih donosov, načelo ravnotežja, ekonomski obseg, ekonomska
delitev),
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načela, povezana s tržnim okoljem (odvisnost, ustreznost, ponudba in povpraševanje,

konkurenca, sprememba),
načelo najgospodarnejše uporabe.

L.7. Datum ocenjevanja 10.04.2015

1.8. Datum poročila LO.O4.20L5

1.9. Viri podatkov in informacije

Za oceno vrednosti smo uporabili sledeče vire podatkov in informacije:

- spletni potral e-Prostor (vpogled v zemljiški kataster),
- elaborat zemljiško katastrske izmere (parcelacije, ureditve mej),
- spletnĺ portal e-sodstvo (vpogled v zemljĺško knjižno stanje nepremičnine),
- lokacijska informacija občine Slovenska Bistrica,
- spletni portal PlSo za občino Slovenska Bistrica,
- geodetski načrt sedanjega stanja območja Državnega prostorskega načrta za preureditev

železniške postaje Pragersko,
- grafični prikaz območja Državnega prostorskega načrta za preureditev železniške postaje

Pragersko,
- ogled na kraju samem, dne 06.03.2015 in 09.04.2015.

1.10. Uporabljene metode ocenjevania vrednosti

Pri ocenjevanju se uporabljajo strokovni standardi za področje ocenjevanja nepremičnin. Smiselno se

uporablja več načinov oz. pristopov in sicer:

- nabavno vrednostni način (stroškovni prĺstop), ki temelji na načelu substituc'lje ob predpostavki, da
kupec za nepremičnino ne bo pripravljen plačati veÖ kot strošek gradnje nadomestne nepremičnine z

enako uporabnostjo;
- na donosu zasnovan način (dohodkovni pristop), pri katerem se premoženje vrednosti na podlagi

dohodka, kiga premoženje prinaša in
- na tržnih primerjavah zasnovan način (tržni pristop), po katerem se pri oceni vrednosti uporabi
podatke o primerljivih transakcijah podobnih nepremičnin ob upoštevanju prilagoditev glede na

lastnost nepremičnine.

Glede na namen določanja vrednostije za vrednotenje zemljišča ustrezna osnova metoda primerjave
prodaj. Metoda je oprta na dejansko realizirane prodaje posesti. Dejansko realizirane prodaje so
primerjane z ocenjevano posestjo. V postopku primerjave so razlike med primerljivimi in ocenjevano
posestjo opravljene s prilagoditvami. Rezultat prilagoditev je ocena vsake posamezne prilagodljive
posesti, kakor, da bi vsaka od teh ustrezala v glavnih lastnostih ocenjevani posesti. Za ocenjevanje po

metodi primerjave prodaj, je bilo na voljo dovolj podatkov o primerljivih prodajah.

L.IL. Opis postopka ocenjevanja

Pri ĺzvedbi ocene vrednosti so bile opravljene sledeče aktivnosti:

_ pregled dokumentov ter drugih podatkov in informacij v zvezi z obravnavano nepremičnino;
- proučeni so bili vplivi, kiga imajo na uporabo in vrednost nepremičnine veljavni predpisi o uporabi

zemljišč, razmere na trgu nepremičnĺn, fizična prilagodljivost nepremičnine, predvidene spremembe
v soseski in najboljša uporaba nepremičnine;

- zbrani so bili ustrezni podatki o primerljivih prodajah, ki so primerni za oceno vrednosti;
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- opravljena je bila analiza trga nepremičnin na ocenjevanem območju;
- preverjena je bila možnost uporabe načinov za ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so definirani z

mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in pri ocenjevanju uporabljen tisti način, ki ga je bilo
možno izvesti glede na kvaliteto in obseg podatkov s trga nepremičnin;

- opravljen je bil ogled ocenjevane nepremičnine in primerljivih posesti.

LLz. Omejitvenipogoji

- Ta cenitev je bila izdelana v skladu z Mednarodnimi standardĺ ocenjevanja vrednosti 2013, ki so v
veljavi od L.L.21L4 (MsoV 230 Pravice na nepremičninah, ob upoštevanju Hierarhije standardov
ocenjevanja vrednosti (Uradni lĺst RS št. 106/20L0) ĺn na osnovi Slovenskega poslovno finančnega
standarda 2 (Ur. list Rs, št. 106/2013).

- Pri oceni vrednosti je bilo predvideno, da so vsi podatki, ki jih vsebuje poročilo, točni. Povzeti so iz
virov, za katere ocenjevalec meni, da so zanesljivi.

- Naročnik in njegovi predstavniki so zagotovili, da so informacije in podatki, ki so jih posredovali
ocenjevalcu, popolni in točni; z ocenjevalčeve strani so preverjeni v skladu z možnostmi in prikazani
ter uporabljeni v dobri veri.

- Posedovanje tega poročila ali njegove kopije ne nosi s seboj pravice javne objave dela ali celote tega
poročila, niti ne sme biti uporabljeno za noben namen s strana koga drugega brez privolitve
naročnika'

- ocenjevalec ni dolžan pričati pred sodiščem ali sodelovatl na sestankih v zvezi z vsebino tega
poročila, razen, čeje to posebej predhodno dogovorjeno.

- ocenjevalec ni dolžan spreminjati ali aktualizirati tega poročila, če nastopijo drugačni pogoji ali
okoliščine od tistih, ki so veljali na dan ocenjevanja, razen, če se o tem posebej ne dogovori.

- ocena vrednosti velja za čas, ki je naveden v poročilu in to samo za predmet ter namen, ki sta
navedena v poročilu.
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2. PREDSTAVITEV oKoUA lN ANAttzATRGA NEPREMIčNIN

2.L. Predstavitev širšega in ožjega okolja

2.L.7. 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 tem poglavju prikazali vpliv
navedenih sprememb na položaj ocenjevanih nepremičnin. Napovedi za Slovenijo smo povzeli po
Jesenski napovedi gospodarskih gibanj (UMAR 2OL4).

lzboljšanje razmer v mednarodnem okolju, umiritev napetosti na finančnih trgih in okrepljena
investicijska aktivnost države so v prvi polovici letošnjega leta prispevali k izboljšanju gospodarskih
razmer v Sloveniji. Gospodarska aktivnost v Sloveniji se po zadnjih podatkih SURS povečuje od
začetka lanskega leta (desezonirano)' Medletno je bil bruto domači proizvod v prvi polovici leta večji
za 2,5 %, izboljševati so se začele tudi razmere na trgu dela. Sanacija bančnega sistema konec
lanskega leta pa je, skupaj z umiritvijo napetosti na mednarodnih finančnih trgih, prispevala k
izboljšanju pogojev financiranja države.

ob okrevanju aktivnosti v mednarodnem okolju, povečanju infrastrukturnih investicij, vezanih na
črpanje sredstev EU, ter skromnemu okrevanju potrošnje gospodinjstev se bo bruto domači proizvod
letos povečal za Ż,o %. Glavni dejavnik gospodarskega okrevanja bo ostal izvoz, ki se bo predvsem
zaradiizvoza v države EU letos okrepil bolj kot lani. Višja bo letos tudi rast investicijske potrošnje, in
sicer predvsem kot posledica visoke rasti javnih investicij v infrastrukturo v prvi polovici leta, ki je po
naši oceni v veliki meri povezana s črpanjem sredstev EU. Po občutnem padcu v predhodnih dveh
letih se bo letos skromno povečala zasebna potrošnja. Ta bo sledila rasti razpoložljivega dohodka kot
posledici okrevanja na trgu dela, ki se odraža v rasti plač in tudi zaposlenosti. Državna potrošnja se bo
ob nadaljevanju konsolidacije javnih financ tudi letos zmanjšala, in sicer v povezavi z racionalizacijo
izdatkov za blago in storitve. V prihodnjih dveh letih bo nadaljevanje okrevanja gospodarske
aktĺvnosti povezano z nadaljnjo krepitvijo rasti izvoza in okrevanjem zasebne potrošnje, rast
investicijske potrošnje pa se bo predvsem zaradi prĺčakovane dinamike javnĺh investicij upočasnila.

Skladno z okrevanjem gospodarske aktĺvnosti se bo letos prvič po začetku krize povečala zaposlenost
(0,6%), njeno nadaljnje povečanje pričakujemo tudi v prĺhodnjih dveh letih; število registriranih
brezposelnih se bo postopno zmanjševalo.

Skladno s pričakovanim okrevanjem domačega povpraševanja se bo inflacija v prihodnjih dveh letih
postopoma krepila, a bo ostala občutno pod2%'

2.L.2. Opismakrolokacije

občina Slovenska Bistrica je med največjimi v Sloven'ljl. lma okrog 25.000 prebivalcev. Središče občine
je mesto Slovenska Bistrica, ki je nastalo na križišču cest med Mariborom, Celjem in Ptujem na
ostankih rimskega naselja Civitas Negotiana. Ponaša se s izredno starostjo. Naselje so obzidali že okoli
leta 1300. Mestne pravice je dobilo v začetku 14. stoletja. Mestu, kakor tudi današnjemu občinskemu
ozemlju, je vidnejši razvoj prinesla cesta med Dunajem in Trstom. Kasnejša izgradnja železniške proge
izven ožjega mestnega območja je ta razvoj korenito zavrla. občina Slovenska Bistrica zavzema
naravna območja : Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in ožje mestno bistriško območje. Svet
je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanĺmiv; njegove turistične danosti so velike. Mesto
Slovenska Bistrica in s tem tudi občina je odlično geografsko pozicionirana, saj se mesto nahaja tik ob
avtocesti Ljubljana - MariboĹ v neposredni bližini pa je železniška postaja in tudi letališče Maribor'
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občina Slovenska Bistrica je bila ustanovljena v letu 1994. Prva delitev občine Slovenska Bistrica je

bila izvedena v letu ].998, ko se je iz občine Slovenska Bistrica izločila Krajevna skupnost oplotnica in

postala občina oplotnica. Druga delitev občine Slovenska Bistrica je bila izvedena v letu 2006, ko so

se iz občineSlovenska Bistrica izločile krajevne skupnosti: Makole, Poljčane in Studenice.

občino Slovenska Bistrica sestavljajo naselja: Bojtina, Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezĺak,

Cigonca, Devina, Dolgi Vrh, Drumlažno, Črešnjevec, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Gladomes,
Hošnica, Ješovec, Jurišna Vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Korplje,

Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lukanja,

Malo Tinje, Modrič, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, ogljenšak, ošelj, Planina pod

šumikom, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Rep,

Ritoznoj, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas,

Spodnja Polskava, Spodnje Prebukovje, Stari Log, šentovec, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski
Bistrici, Turiška Vas na Pohorju, Urh, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju,

Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas,

Zgornja Polskava, Zgornje Prebukovje, Šmartno na Pohorju in Žabljek.
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2.2. Analiza trga nepremičnin

V Sloveniji je spremljanje trga nepremičnin zakonsko urejeno in temelji na analizi izvedenih
transakcij, ki se vodijo v evidenci trga nepremičnin na GURS-u. Po zadnjih podatkih ni zaznati

bistvenih sprememb na nepremičninskem trgu.

Povprečne cene zemljišč za gradnjo stavb za 1' polletje 2oL4v Sloveniji (po GURS-u):
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območje, kjer se nahaja zemljišče, ki je predmet cenitve, se nahaja na meji dveh cenovnih območij in
sicer na vzhodnem delu cenovnega območja Celje z okolico ĺn okolica Maribora, tik ob meji
cenovnega območja Slovenske gorice, Haloze in Kozjansko.

Glede na to, da GURS za obdobja po 1.1-.2013 ne objavlja več podatkov o gibanju cen nepremičnin po
posameznih cenovnih območjih, v naslednji tabeli predstavljamo gibanje cen zemljišč za gradnjo za
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"post€'/ane so ľżne ransakcije zemljiŠč za gradn|o stanovanjskih stavb, ne glede na upravnľpralni
status zemljĺśča.

Največja podatkovna zbirka za analizo trga predstavljajo podatki v povezavi z množičnim
vrednotenjem nepremičnin na podlagi modelov, določenih z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja
nepremičnin, na podlagi katerih je izračunana posplošena vrednost nepremičnin.
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3. ANAL|ZA PoDATKoV lN VREDNoTENJE oBRAVNAVANE NEPREMIčNINE

3.1. opis ocenjevane nepremičnine

Predmet cenitve je zemljišče v naselju Gaj v občini Slovenska Bĺstrica, parcela štev. 44'J'/4L5 v izmeri
18 m2 (lD znak:266t-441'/415-o) in parc' štev. 677lŻv izmeri49 m2 (lD znak:2661-677/2-o), obe k.o'
2661--Gaj. Lastnik zemljišča je Mestna občina Ptuj, Mestni trg L, 2250 Ptuj, do 67199/200000 in

občina Ptuj, do 132801/200000.

(atastľska številka Povľšina parcdc
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Vir podatkov: spletni potral e-Prostor (vpogled v zemljiški kataster)

12/24



Katastľska
obřlna

številka
paľcelc

Uľejenä
paľcela

Yř€dnost
neprcmifniĺrc

I
GľaÍiřni
prikaz

)

Povľšina paľcele
(Ín2)

Katastrcki dohodek
(Em)

?661 'sAJ 67712 49 NE 0,00

Leqenda: PodatkiRegistľan€pľemlĚnln
p:rcľobnl podetkl o paľcďa

Katastľska obřira 2661 števĺ&a puce/r- 677/2

PovRílHA PAncELE {x2)

0 lJAxsÍA RAlł
Fĺzldano renrljišče

x^xÍr'trA ll!A
ÍÜpodle.

PRO|TVOoXO OtHOf,JE

Hetki o lretrjkĹt ĺr r.pavliawń

Podatkl Zemljlškega ketástÍá

?oVtítxA !tJ^ra'KE i,^rE zExtJlšť^ {X2)

49

Po&ävslG řeqiia

19

PRilXCI( tH IXE 
'HAlIV

ME5T]{A ďII\JA PTUJ

osČNa ĺoveNs(A
BISTRICA

HASLOV

MESTNI TRG 1, 2250 PTU]

KOLODIiORS(A UTICA 10, 2310
SIOVENSKA BISTR,ICA

LEm lo'śrY^ í H^rrčH^
írĺvtl-xł
50tr898

58842S{1

rrltž sĺlĺuĺ

Uĺ L€stnik

zďasni
upravljavec

Vir podatkov: spletni potral e-Prostor (vpogled v zemljiškĺ kataster)

Naselje Gaj se nahaja cca 1,0 km vzhodno od Pragerskega in cca 10,0 km vzhodno od Slovenske
Bistrice, ki je središče istoimenske občine' Kraj se razprostira med lokalno cesto Lc L65191 _ Ptujska
cesta na južni strani in železniško progo Pragersko - ormož na severni strani. Leži na nadmorski višini
cca 250 m in ima 6L5 prebivalcev. Kraj je z lokalnimiprometnicamipovezan z drugimi krajiv bližnji in
daljni okolici, skozi naselje pa pelje tudi železniška proga za tovorni in potniški promet' Železniško
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postajališče je v naselju Pragersko. Del objektov družbenega standarda je v naselju Pragersko, ostali
pa so v Slovenski Bistrici.

Zemljišče, ki je predmet cenitve, se nahaja v pretežno že pozidanem naselju individualnih
stanovanjskih hiš. V naravi je zemljišče cestni svet dveh mestnih ulic in sicer Prežihove ulice (parc.

štev' 44'J'/4L5) in Prešernove ulice (parc. štev. 677l2)'

Dostop do zemljišč je iz Prežihove oz. Prešernove ulice. Zemljišče je delno komunalno opremljeno z

vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem ter z nizkonapetostnim elektro omrežjem in
telekomunikacijskim omrežjem.

Parc' štev. 44L/4L5 Parc.štev.677/2

Fotografski posnetek zem ljišča

Po veljavnih prostorskih aktih občine Slovenska Bistrica je zemljišče, ki je predmet cenitve, po

osnovni namenski rabi opredeljeno kot zazidano stavbno zemljišče. Na širšem območju, kjer se
nahaja zemljišče, kije predmet cenitve, veljajo sledeči prostorski akti:
- Dolgoročni plan - prostorski del občine Slovenska Bistrica za obdobje ].986-2000 ter srednjeročni
plan za območje nove občine Slovenska Bistrĺca (Uradni list SRS št. 27l85 in 25187 ter Uradni list RS

št' 42/92,35194,35196, 4Il97,72199,59/03, t31'/o4, 47 /06 in 53/tt);
- odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica
(Uradni list SRS št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS št. 43/92,3193,35/94, 5/2ooo, 45/2ooo,53711- in

88/rr);
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge
Pragersko _ Hodoš (Uradi list RS št. 51/2009) in
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko (Uradni list RS

št. L2l2o1'4).

V skladu s 4. Členom Uredbe o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje
Pragersko (Uradni list RS št. L2/2oL4), se zemljišče, ki je predmet cenitve, nahaja v območju
državnega prostorskega načrta za preureditev železniške postaje Pragersko. S tem državnim
prostorskim načrtom so načrtovane sledeče ureditve:

- na celotnem območju se izvede rekonstrukcija tirov in tirnih naprav;
- gradnja treh peronov (en bočni in dva otočna);
- ureditev dostopa potnikov na perone (podhod s stopniščem in dvigalom);
- ureditev izvennivojskega križanja Ptujske ceste z železniško progo Pragersko-ormož (podvoz);

- uredĺtev izvennivojskega križanja na poljski poti (podvoz);
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- ureditev izvennivojskega križanja servisnih cest severno od postaje (podvoz);
- podaljšanje podvoza obvoznice Pragersko;
- rekonstru kcija postajnega poslopja;
- gradnja novih objektov: garaža, stavbi za vzdrževalce ter prizidek prometnega urada;
- ureditev dveh parkirišč v sklopu železniške postaje;
- ureditev novega postajališča pri prehodu Stražgonjca (peron, dostopi, parkirišče);
- deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti;
- naprave za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda;
- prestavitve in ureditve objektov gospodarske infrastrukture;
- okoljevarstveni u krepi;

3.2. Analiza najboljše uporabe

Najboljša uporaba je definirana kot logično verjetna in legalna uporaba neizkoriščene zemlje ali
izboljšanje posesti, ki je fizično mogoča, primerno podprta, finančno izvedljiva in je njen rezultat
najvišja vrednost.

Pridoločanju najboljše možne uporabe je potrebno proučitivpliv, kiga imajo na uporabo in vrednost
nepremičnine naslednji dejavniki:

obstoječi predpisi glede uporabe zemljišča

Po veljavnih planskih dokumentih je zemljišče, ki je predmet cenitve, opredeljeno kot stavbno
zemljišče, namenjeno za potrebe državnega prostorskega načrta za preureditev železniške postaje
Pragersko. Pred tem je bilo zemljišče po osnovni namenski rabi opredeljeno kot zazidano stavbno
zemljišče'

Vir podatkov: spletni potral Plso za občino slovenska Bistrica (vpogled V prostorski plan - namenska raba prostora)

Razumno verjetne spremembe veljavnih predpisov o uporabi zemljišča

ocenjujem, da več ne obstaja razumna verjetnost za spremembo obstoječih predpisov o uporabi
zemljišča.

Razmere na trgu nepremičnin

Povpraševanje po zemljišču, kot bi bilo prazno, obstaja'

Fi zi čna p ril ag od lj ivo st n e pre m i čni n e
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Nepremičnina je prĺlagodljĺva za morebitno spremembo namembnosti

Predvidene spremembe v soseski

Večje spremembe niso predvĺdene.

Nojbo ljšo u po ra ba ne pre mični ne

Na podlagi zgoraj navedenega menimo, da bi bila najboljša uporaba praznega zemljišča za izgradnjo
individualne stanovanjske hiše.

3.3. Metodologijaocenjevanjavrednostiinizbranametoda

Pri ocenjevanju se uporabljajo strokovni standardi za področje ocenjevanja nepremičnin. Smiselno se
uporablja več načinov oz. pristopov in sicer:
- nabavno vrednostni način (stroškovni pristop), ki temelji na načelu substitucije ob predpostavki, da
kupec za nepremičnino ne bo pripravljen plačati več, kot strošek gradnje nadomestne nepremičnine z

enako uporabnostjo;
- na donosu zasnovan način (dohodkovni pristop), pri katerem se premoženje vrednosti na podlagi
dohodka, ki ga premoženje prinaša in
- na tržnih primerjavah zasnovan način (tržni pristop), po katerem se pri oceni vrednosti uporabi
podatke o primerljivih transakcijah podobnih nepremičnin ob upoštevanju prilagoditev glede na

lastnost nepremičnine.

Vrednost zemljišč je določljiva na več načinov po statičnih ln dinamičnih metodah. V praksi so
običajno uporabljane metode: metoda primerjave prodaj, metoda alokacije zemljišča, metoda
razvoja zemljišča in metoda reziduala zemljišča' Pri oceni tržne vrednosti na splošno vrednotimo
zemljišče na osnovi njegove najboljše uporabe.

Metoda primerjave prodaj je najbolj zanesljĺva in direktna metoda vrednotenja zemljišč, če so na

razpolago podatki o prodajah primerljivih zemljišč t'j. podobnih zemljišč na bližnji oz. primerljivi
lokaciji.

V postopku je formalno potrebno:
- pridobiti ustrezne podatke o pred kratkim opravljenih prodajah primerljivĺh posesti
- preveriti podatke o transakc'ljah in izločiti transakcije, ki so bile opravljene neobičajno hitro, med

sorodniki, v stečajnih postopkih, zaradi možnosti hipotekarne zaplembe ali katerega koli drugega
razloga, ki poľaja dvotrl o poštelli tľžlli vľedllosti transakcije

- prilagoditi razlike med vsako izmed primerljivih nepremičnin in obravnavano nepremičnino

Metoda primerjav je najbolj direktna metoda in ima prednost pred drugimĺ metodami, če so na

razpolago ustrezni podatki o prodajah primerljivih zemljišč.

Metoda alokacije zemljišča je tipično uporabna v pozidanih soseskah, kjer je malo prostih zemljišč.

Metoda je manj direktna kot metoda primerljivih prodaj, je tudi običajno manj natančna in se ne
uporablja, če so na razpolago primerljive prodaje prostih zemljišč. Po tej metodi se poiščejo prodaje

izboljšanih posesti (z objekti), v kolikor so dostopni, s podobnimi karakteristikami kot jih ima

obravnavano zemljišče. Prodajna cena se alocira (razporedi) na del, ki pripada zemljišču in del, ki
pripada objektu in sĺcer na osnovi vrednostne zveze med vrednostjo zemljišča in skupno vrednostjo
nepremičnine (odstotek ali kvocient), ki so analizirani kot tipični za podobne nepremičnine v
podobnem okolju.
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Metoda razvoja zemljišča je uporabna le v primeru za oceno vrednosti obsežnega prostega zemljišča,
ki ga lahko razparceliramo na smiselno velike parcele. Na splošno se uporablja, ko ni na razpolago
prodaj primernih obsežnih prostih zemljišč ali ko je zaželena detajlna analiza določenega projekta.

Metoda reziduala zemljišča je uporabna za oceno vrednosti zemljišča po principu presežne
produktivnosti. ocenjuje se vrednost zemljišča z merjenjem Vsote dobička (aktualnega ali
potencialnega), ki ostane po zmanjšanju za vsoto dobička, ki pripada objektu. 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. To je rezidualna vrednost, ker jo
dobimo, ko iz kupnine poplačamo stroške dela, kapitala in podjetništva. Vrednost predstavlja znesek,
ki biga bilobičajen in preudaren kupec ali investitor pripravljen plačati na dan vrednotenja za pravice
do sprejema vseh prihodnjih dobičkov, kijih bo ustvarila ta posest. Metoda reziduala zemljišča je v
splošni obliki uporabna le v primerih, ko ima ocenjevalec na razpolago podatke o pogodbeni
najemnini, ki se ne spreminja. Pri najemnini, ki se spreminja zrazmerami na trgu pa ocenjevalectežje
oceni letni donos in iz tega vrednost stavbnega zemljišča.

lzbrana metoda

Glede na namen določanja vrednosti je za vrednotenje zemljišča ustrezna osnova metoda
primerjave prodaj. Metoda je oprta na dejansko realizirane prodaje posesti. Dejansko realizirane
prodaje so primerjane z ocenjevano posestjo. V postopku primerjave so razlike med primerljivimi in
ocenjevano posestjo opravljene s prilagoditvami. Rezultat prilagoditev je ocena vsake posamezne
prilagodljive posesti, kakor, da bi vsaka od teh ustrezala v glavnih lastnostih ocenjevani posesti. Za
ocenjevanje po metodi primerjave prodaj, je bilo na voljo dovolj podatkov o primerljivih prodajah.

3.4' ocena vrednosti nepremičnine

Prodaje stavbnih zemljišč na območju v okolici ocenjevane nepremičnine:

V tabeli so prikazane povprečne cene primerljivih zemljišč za gradnjo na območju občin Kidričevo in
Slovenska Bistrica ter v radiju 5 km okoli naselja Pragersko v zadnjih dveh letih. Podatki so bili
pridobljeni s pomočjo spletne aplikacije Sicgras Cenilec'

DBA
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vEuKosTtłzoRcA1
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3.2013 -

ś.201'5

lz analize podatkov iz tabele izhaja, da so znašale povprečne prodajne cene zemljišč za gradnjo na

območju občine Slovenska Bistrica 35,65 EUR/m2 in na območju sosednje občine Kidričevo 20,].9
EUR/m2. Glede nato, da se zemljišče, kije predmetcenitve, nahaja na mejimed obema občinama, so
bili zbrani podatki še za območje v radiju 5 km okoli naselja Pragersko. V tem območju pa so
povprečne prodajne cene zemljišč za gradnjo znašale 26,42 E|JR/m2.

Zgoraj navedene vrednosti so uporabljene le kot indikacija vrednosti zazidljivih zemljišč, sajje analiza
podatkov neposredno iz spletne aplikacije Sicgras Cenilec zaradi možnih napak nezanesljiva.

DATUM

Slovenska Bistrica

Pragersko (radij cca 5km)

Kidričevo

19

5

7

15,65

26,42

Đ,Ú
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lzbrane primerljive prodaje zazidljivih zemljišč:

Glede na to, da na vrednost zazidljivega zemljišča pomembno vpliva njegova lokacĺja in namenska
raba, smo s pomočjo spletne aplikacije Sicgras Cenilec poiskali primerljiva zemljišča v bližnji okolici s

podobno namensko rabo. Na tej podlagi smo opredelili 4 primerljive prodaje in sicer:

Primerliiva prodaia l-

Šifra posla: 6t4248
Katastrskaobčina: 266L-Gaj
številka parcele: 441'/338
Površina: 892 mŻ
Namenska raba: stavbno zemljišče, zemljišče za gradnjo stanovanjske hiše
Datum prodaje: 29.08.20L2
Pogodbena vrednost: 20.000,00 EUR
Vrednost za L m2: 22,4Ż EUR/ mŻ

#

Vir podatkov: aplikacija iskanja primerljivih prodaj SICGRAS CENILEC in spletni portal PISO

Primerliiva prodaia 2

Šifra posla: 595269
Katastrskaobčina: Ż66L-Gaj
Številka parcele: 441'/35Ż
Površina: 881m2
Namenska raba: stavbno zemljišče, zemljišče za gradnjo stanovanjske hiše
Datum prodaje: 17.o4.2olŻ
Pogodbena vrednost: 25.000,00 EUR
Vrednost za L m2: 28,38 EUR/ m2

Vir podatkov: aplikacija iskanja primerljivih prodaj SICGRAS CENILEC in spletni portal P|SO
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Primerliĺva prodaia 3

Šifra posla: 613773
Katastrskaobčina: 266I-Gaj
številka parcele: 44t/365
Površina: 589 m2
Namenska raba: stavbno zemljišče, zemljišče za gradnjo stanovanjske hiše
Datum prodaje: I9.O9.20I2
Pogodbena vrednost: 21.498,00 EUR
Vrednost za L m2: 36,50 EUR/ m2

Vir podatkov: aplikacija iskanja primerljivih prodaj SICGRAS CENILEC in spletni portal PISO

Primerliiva prodaia 4

šifra posla: 608443
Katastrskaobčina: 748_SpodnjaPolskava
številka parcele: *64,63 in 62
Površina: 227L m2
Namenska raba: stavbno zemljišče, zemljišče za gradnjo stanovanjske hiše
Datum prodaje: 04.07.20L2
Pogodbena vrednost: 60.000,00 EUR
Vrednost za L m2: 26,42 E!JR/ m2

Vir podatkov: aplikacija iskanja primerljivih prodaj SICGRAS CENILEC in spletni portal PISO
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Prilagoditve:

V postopku prilagajanja preverimo različne lastnosti nepremičnine in sicer zaradi:

- datuma prodaje (datum prodaje primerljive transakcije in datum vrednotenja ocenjevane posesti)
- lokacije (ekonomska vrednost lokacije, dostopnost, povezave)
- prodajnih pogojev (način plačila, hipoteke ...)

- fizičnih značilnosti (površina, oblika, komunalna opremljenost, dostop, namen uporabe)

Do l o čitev i n o b ro zl o žitev fa kto rj ev p ri la go d itev :

1'' Faktor časovne prilagoditve (datum prodaje)
Glede na to, da GURS za obdobja po L.L.2013 ne objavlja več podatkov o gibanju cen nepremičnin po
posameznih cenovnih območjih smo se za potrebe cenitve poslužili podatkov iz Polletnega poročila o
slovenskem nepremičninskem trgu za leto 20]_4 (GURs), ki kaže, da se povprečne cene zazidljivih
zem ljišč v Sloveniji od 1. polletja 20L2 do 1. polletja 2o'J'4 niso spremenile. Manjše povečanje je bilo
le v 1_. polletju2oI3, v 2. polletju 2013 pa so se zopet znižale.

Zemljišča za gľadnjo stavb' Slovenija, t. polletje 2ol'2 - l. polletje 2014

vblikođ \'zoíca (šb'ĺo)

FopĺeČna cena (€/rľ)

Foprďna oo/ŕjjna zeŕnljćČa (ÍÍ4

Up,oštevani so prečišĆeni pocatkl o evicjenťranih tržnih prcdajah zern|išč za gradnjo sŁano,.'an1-

skih stavb, ne glede na UpräVno-pravni status lernijišČa. Fovprďne cene (€/m'Ź) so zackroŹene
na 5 evrov: PcvpreČne poridine zem|jiśČ (m1 so zao(roŽene na 50 kvadratnih metrov|

Po Poročilu Geodetske uprave Republike Slovenije o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 20L4,
pa je bila povprečna pogodbena cena prodanega zemljišča za gradnjo stavb V letu 2014, 49 €/m2in
je v primerjavi z letom 2oI3 zrasla za 9 odstotkov, kar v nadaljevanju upoštevamo kot prilagoditev
glede datuma prodaje.

1,. Faktor prilagoditve glede prodajnih pogojev
Vse primerljive nepremičnine so bile izročene kupcu takoj po opravljenem plačilu. lz tega razłoga se
prilagoditve ne izvajajo.

2. Faktor prilagoditve glede lokacije
Glede na to, da so primerljiva zemljišča in ocenjevano zemljĺšče glede lokacije enakovredne,
prilagoditve glede na lokacijo niso potrebne.

3. Faktor prilagoditve glede fizičnih značilnosti

Prilagoditev glede na površino:
Glede na to, da so primerljiva zemljišča in ocenjevano zemljišče glede na predvideni namen ustrezne
velikosti, priĺagoditve glede na površino niso potrebne.

Prilagoditev glede na obliko:
Glede na to, da so primerljiva zemljišča in ocenjevano zemljišče glede na predvideni namen ustrezne
oblike, prilagoditve glede na obliko niso potrebne.
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Pri lagod itev glede na kom u na I no oprem ljenost:
Glede na to, da so primerljiva zemljišča in ocenjevano zemljišče glede na komunalno opremljenost
enakovredne, prilagoditve glede na komunalno opremljenost niso potrebne.

Prilagoditev glede na dostop:
Glede na to, da so primerljiva zemljišča in ocenjevano zemljišče glede na dostop enakovredne,
prilagoditve glede na dostop niso potrebne.

Prilagoditev glede na namen uporabe:
Vsa primerljiva zemljišča in ocenjevano zemljišče ĺmajo podoben namen uporabe, zato prilagoditev
glede na namen uporabe ne izvedemo.

Določitev uteži:
Glede na to, da gre pri vseh primerljivih nepremičninah in ocenjevani nepremičnini, za nepremičnine
s podobno namensko rabo, menimo, da so z vidika primerjave enako relevantne, zato prilagoditev
uteži porazdelimo enakomerno.

V nadaljevanju podajamo oceno v obliki preglednice s prilagoditvami lastnosti zemljišča, ki je
predmet cenitve s primerljivimi zemljišči.

zaokroŽeno: 31,00 EUR/m2

Vrednost ocenjevane nepremičnine, ocenjena s pomočjo metode primerljivih prodaj, znaša na dan
!0.04.20L5:

31,00 EUR/m2

PONDER

Končna prilaqoditev
Nam. nba

Kom.oprcm.
Oblika
Površina (m2)
Lokacija

Datum prcdaie

Pila,soditve
cena

Delež prcdaie
lznba

Namenska nba

V,Eta zemliiŠča
PowŠina fu2)
Datum transakciie
Vir podatka

lme k.o.
k.o.
Stevilka parcele

PRIMERJAVE

14ô6

30,99

enaka
enak
enaka
enaka

enaka
enaki

enak

22.42
'U1

območja stavbnih
zemliišč (100 %)

za
892

29.8.2012

20.
Gai
2661

441t338
614248

A

0.25
24.44

9o/o

9,00%

Pńlaooditet

enaka
enak
enaka
enaka

enaka
enaki

enak

28.38
1t1

območja stavbnih
zemliišč (í00 %)

za
881

17.4.2012
CGS Cenilci
25.000.00

Gai
2661

441t352
595269

B

0,25
30.93

9o/o

9,00%

Prilaqoditer

enaka
enak
enaka
enaka

enaka
enaki

enak

1t1

območja stalbnih
zemliišč (100 %)

589
19-9-2012

CGS Cenilci
21_498.OO

Gai
2661

4/.',11365

613773
c

0,25
39.78

9o/o

9o/o

Prilaqoditer

enaka
enak
enaka
enaka

enaka
enaki

enak

26,42
1t1

območja stalbnih
zemliišč (100 %)

zemliišče za qradnio
2271

4.7.2012
CGS Cenilci
60.000,00

SDodnia Polskava
74

*Bĺ. 63.62
608443

D

0,25
28-80

9o/o

9o/o

Prilaooditer
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4. ZAKUUčEK

V skladu z vašim naročilom smo izdelali cenitveno poročilo, v katerem smo ocenili trŽno vrednost
nepremičninskih pravic na zemljišču, parc. štev. 44]./415 v izmeri 18 m2 (lD znak:266L-44Ll4t5-o| in
parc' štev. 677/2 v izmeri 49 m2 (lD znak: 266I-6]712-0), obe k'o. 2661-Gaj. Skupna površina

zemljišča znaša 67 m2. Zemljišče je ocenjeno kot bremen prosto in brez sestavin.

Zemljišče se nahaja v naselju Gaj v občini Slovenska Bistrica. Naselje Gaj leži cca 1,0 km vzhodno od
Pragerskega in cca 10,0 km vzhodno od Slovenske Bistrice, kije središče istoimenske občine' Kraj se
razprostira med lokalno cesto LC 165191- Ptujska cesta na južni strani in železniško progo Pragersko

- ormož na severni strani. Zemljišče, ki je predmet cenitve, se nahaja v pretežno že pozidanem

naselju individualníh stanovanjskih hiš. V naravi je zemljišče cestni svet dveh mestnih ulic in sicer
Prežihove ulice (parc. štev.441-14I5) in Prešernove ulice (parc. štev. 677l2|. Dostop do zemljišč je iz
Prežihove oz. Prešernove ulice. Zemljišče je delno komunalno opremljeno z vodovodnim in

kanalizacijskim omrežjem ter z nizkonapetostnim elektro omrežjem in telekomunikacijskim
omrežjem'

Po veljavnih planskih dokumentih je zemljišče, ki je predmet cenitve, opredeljeno kot stavbno
zemljišče, namenjeno za potrebe državnega prostorskega načrta za preureditev železniške postaje
Pragersko. Pred tem je bilo zemljišče po osnovni namenski rabi opredeljeno kot zazidano stavbno
zemljišče.

Cenitev nepremičnine smo opravili v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, z uporabo standardnih
tehnik in prakse vrednotenja v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2013, ki so v
veljavi od L.L.Z9L4 (MSOV 230 Pravice na nepremičninah, ob upoštevanju Hierarhije standardov
ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS št. 106/20L0) ĺn na osnovi Slovenskega poslovno finančnega
standarda 2 (Ur. list Rs, št. L06/2013).

Za podlago vrednosti smo upoštevali tržno vrednost, ki je po MsoV 2013 definirana kot ocenjeni
znesek, za katerega bi morala biti voljan kupec in voljan prodajalec zamenjati premoženje na datum
ocenjevanja vrednosti v skladu z dogovorom na čisti poslovni podlagi, po ustreznem trŽenju, pri

katerem sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile.

Glede na namen določanja vrednosti smo se za vrednotenje zemljišča odločili za uporabo metode
primerjave prodaj. Metoda je oprta na dejansko realizirane prodaje posesti. Dejansko realizirane
prodaje so primerjane z ocenjevano posestjo. V postopku primerjave so razlike med primerljivimi in

ocenjevano posestjo opravljene s prilagoditvami. Rezultat prilagoditev je ocena vsake posamezne
prilagodljive posesti, kakor, da bi vsaka od teh ustrezala v glavnih lastnostih ocenjevani posesti. Za

ocenjevanje po metodi primerjave prodaj, je bilo na voljo dovolj podatkov o primerljivih prodajah.

Z upoštevanjem gornjega in vsebine priloženega poročila ter glede na domneve in tukaj vsebovane
omejĺWene pogoje, je naše mnenje, da je tržna vrednost nepremičninskih pravic ocenjevanega
zemljišča na dan ocenjevanja 10.04'20L5 sledeča:
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Skupaj
2667-Gai
2661-Gaj

Katastrska občina

677/2
44Ll4L5

Številka parceIe

67
49
18

Površina
(v m2)

31,00
31,00

Tržna vrednost za 1m2
(v EURI

2.077,OO

1.5L9,00
558,00

Tržna vrednost
(v EUR)

Ljubljana, 10.04.2015

N Oesta
HAJ D

na Loko
LJUBLJANA

NJAK
21

ANTON
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5. IZAVAOCENJEVALCA

Pri svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- imam kot ocenjevalec vrednosti pravic na nepremičninah potrebno znanje in izkušnje za izvedbo

projekta ocene vrednosti zemljišča, parc. štev. 44Lĺ4t5 v izmeri 18 m2 (lD znak:Ż66L-44L/4L5-}|in
parc. štev. 671/2v izmeri49 m2 (lD znak:2661-677l2-o), obe k.o' 266L-Gaj;

- je ocenjevanje vrednosti izvedeno objektivno in nepristransko;
- da sem o predmetu ocenjevanja pridobil vse informacije, ki bistveno vplivajo na njegovo oceno

vrednosti;
- so V poročilu prikazani podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter prikazani in

uporabljeni v dobri veri ter so točni;
- so prikazane moje osebne analize, mnenja in sklepi, ki so omejeni samo s predpostavkami in

posebnimi predpostavkami, opisanimi v tem poročilu;
- nimam sedanjih oziroma prihodnjih interesov glede predmeta ocenjevanja v tem poročilu in nimam

navedenih osebnih interesov ter nisem pristranski glede oseb (fizičnih ali pravnih), ki jih ocena

vrednosti zadeva;
_ nisem v zadnjih treh letih opravljal storitve ali transakcije s sredstvi oziroma premoženjem, ki so

predmet te ocene vrednosti;
- plačilo za mojo storitev v zvezi z ocenitv'ljo vrednosti ni vezano na vnaprej določeno vrednost

predmeta ocenjevanja vrednosti ali doseganje dogovorjenega izida ocenjevanja vrednosti ali pojava

kakršnegakoli poslovnega dogodka, ki bi bil posledica analiz, mnenj in sklepov tega poročila;

- sem osebno pregledal predmet ocenjevanja;
- mi je pri izdelovanju analiz in ocenjevanju vrednosti Mihelič Jože , sodni izvedenec in cenilec za

gradbeništvo - gradbeništvo splošno, Prigorica 95, 1331 Dolenja vas, odločba Ministrstva za

pravosodje številka 165-04-185/00.
- so moje analize izdelane, mnenja in sklepi oblikovani ter to poročilo sestavljeno v skladu s pravili

ocenjevanja vrednosti, z uporabo standardnih tehnik in prakse vrednotenja v skladu z

Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2013, ki so v veljavi od 7.L.20L4 (MSOV 230 Pravice

na nepremičninah, ob upoštevanju Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS št.

Lo6l2oto) in na osnovi Slovenskega poslovno finančnega standarda 2 (Ur. list Rs, št. 106/2013)

Ljubljana, 10.04.2015

lec
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Costa na Loko 24
LJUBLJANA
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