OBČINA KIDRIČEVO
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
tel: 02/799-06-10, fax:02/799-06-19
e-mail: obcina@kidricevo.si

Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo
(Uradni list RS, št. 116/03, 5/04 in 44/04) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št.
10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na
____.redni seji dne ____12.2012 sprejel naslednji

SKLEP
O vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za
leto 2013
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za
leto 2013 znaša 0,01619202 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od
01.01.2013.

Številka: 007-7/2012
Datum: 20.11.2012
Župan:
Anton LESKOVAR

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča mora občinski svet vsako
leto s sklepom določi vrednost točke za izračun nadomestila v naslednjem letu. V letu 2012 je letna
vrednost točke znašala 0,01584346 EUR. Vrednost točke se po cit. Določbi odloka mora vsakoletno
usklajevati v skladu z rastjo cen komunalnih proizvodov in storitev, zato je predlagan sprejem tega
sklepa.
Nov predlog vrednosti točke na podlagi napovedi inflacijskih gibanj UMAR predstavlja 2,2 %
povišanje glede na leto 2012. Glede na predlagano povišanje bi bilo v proračun Občine Kidričevo
pridobljenih cca 18.000 EUR več investicijskih sredstev.
Župan:
Anton LESKOVAR
Pripravila: Tatjana KAČIČNIK, višja svetovalka

18

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012

Zaradi varlevalnih ukrepov se bodo pia& v dejavnostih
javnih storitev letos in prihodnje leto nominalno
zniiale, leta 2014 pa le nekoliko zvisale. V prvi polovici

Slika11:Stro§ki dela na enoto proizvoda in komponente,
Slovenija
RULC - Sredstva na zaposlenega• - Produktwnost dela`
6

letognjega leta je bilo nominalno zniianje povpreene
bruto plate v dejavnostih javnih storitev 1,0-odstotno, v
drugi polovici leta pa bo zaradi uveljavitve ZUJF zniianje
precej veeje. Skladno z ZUJF so se namree place vseh
javnih uslifibencev junija zniiale za 8,0 %, izplatani
sta bill tudi preostali dve tetrtini odprave plaenih
nesorazmerij, tako da se je posledieno junijska bruto plats
v dejavnostih javnih storitev zniiala za 3,1 %. V povpreeju
let6t'njega leta prieakujemo, da bo za 2,3 % nitja kot
lani. Tudi prihodnje leto se bo povpreena bruto plaea v
dejavnostih javnih storitev nominalno zniiala (-0,3 %),
eeprav je junija prihodnje leto predvideno zviganje plat
zaradi napredovanj v plaene nazive (v Ietih 2011 in 2012)
in napredovanj v plaeni razred v letu 2012, neizplaeevanje
redne delovne uspegnosti in omejitev izplatil uspetnosti
zaradi veejega obsega dela javnim usluibencem pa je
skupaj z neuskiajevanjem plae za rast cen podal$ano vse
do konca leta 2013.
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Napoved

Vi r: SUBS; preratuni UMAR.Opomba:*realno, deflator BDP.

Kijub zmanjsanju pia se bo razmerje med stroiki
dela na zaposlenega in produktivnostjo letos po
enoletnem premoru ponovno poslabialo, bistvenega
izboljsanja pa tudi v naslednjem letu ne prilakujemo.
Zaradi obeutnega zmanjt'anja gospodarske aktivnosti bo
namree letos padec produktivnosti kljub precejinjemu
zniianju zaposlenosti vigji od zman$anja strogkov dela.
Realni stroM6 dela na enoto proizvoda bodo tako po
padcu leta 2011 letos ponovno vigji, in sicer za 0,4 %, od
leta 2007 pa kar za 7,3 %. Padec v letu 2013 bo zaradi
'tibke rasti produktivnosti, ki bo izkljutno posledica
znilanja zaposlenosti, skromen (-0,8 %). Ob ibkem evru
in nekoliko hitreji rasti strokov dela na enoto proizvoda
v trgovinskih partnericah pa se bo zniievanje realnega
efektivnega teeaja vendarle nadaljevalo.
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Inflacija
Letotnjo rast cen livljenjskih potrebiein zaznamujejo
predvsem cene energentov in hrane. Inflacija je v prvih
osmih mesecih letonjega leta zndgala 1,9 % (medletno
2,9%), karje bila predvsem posledica rasti cen energentov
in hrane, ki so k skupni rasti cen v tern obdobju prispevale
1,1 o.t. oz. 0,5 o.t. Rast cen energentov je posledica gibanja
cen nafte na svetovnem trgu in politike uravnavanja
trogarin natekoea goriva. Cene hrane na svetovnih trgih so
se zaradi vremenskih razmer zaeele obtutneje povigevati
v poletnih mesecih, vendar ocenjujemo, da bo prenos
v domaEe maloprodajne cene predvsem zaradi slabih
gospodarskih razmer manji kot je bil leta 2007. Vseeno
bodo cene hrane pomemben dejavnik inflacije do konca
letonjega leta. Poleg tega bosta na rast cen do konca
leta vplivala septembrska ukinitev subvencije nasolsko
prehrano, oktobra pa se bodo znova povR'ale trcgarine na
tobak in tobaEne izdelke. Sicer rast cen ob nadaljevanju
sibke domate gospodarske aktivnosti ostaja umirjena, saj
se osnovna inflacija (brez energije in nepredelane hrane)
ie nekaj Casa gibije okoli 1,5 %. Medletna inflacija bo tako
konec leta zn8ala 3,3 %, v povpreEju leta pa 2,80/0.

Tabela 7: Napoved inflacije

2011
v °A)

2014

2013

2012

Jesenska

Jesenska

Pomladanska

Jesenska

Pomladanska

napoved

napoved

napoved

napoved

napoved

(mar. 12)

(sept. 12)

(mar. 12)

(sept. 12)

(sept. 12)

Inflacija - povpretje leta

1,8

2,0

2,8

1,8

2

1,8

Inflacija-dec./dec.

2,0

2,0

3,3

1,9

1,9

1,8

Vir: SURS, 2012-2014 napoved UMAR.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012

Ob nadaljevanju iibke gospodarske aktivnosti in
odsotnosti vecjih cenovnih sokov iz mednarodnega
okolja se bo infiacija v prihodnjih dveh Ietih gibala
okoli 2 %. Ob zaostrenih razmerah v domatem
gospodarstvu bo gibanje strokov dela umirjeno, hkrati
v easu priprave napovedi niso bill predvideni obeutnejgi
posegi na davenem podroeju, ki bi v prihodnjih dveh Ietih
obeutneje vplivali na rast cen. Vetjih cenovnih *tokov ne
predvidevamo niti iz mednarodnega okolja, tako da se bo
ob veljavnih predpostavkah cen nafte in neenergetskih
surovin medletna inflacija v prihodnjih dveh gibala okoli
2 %.

Slika 12: Razdenitev medletne inflacije v Sloveniji
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Tekod raEun pladlne bilance
Saida tekolega racuna pialiine bilance, ki je bil Tani
izravnan, bo letos in v prihodnjih dveh Ietih befall
preseiek. V obdobju 2012-2014 se bo ob nadaljnjem
zmanjganju domaeega troSenja in gibkem povpratevanju
iz tujine najbolj poveeal preseiek v menjavi s tujino.
Blagovni primanjkljaj bo niiji, kljub poslatganju pogojev
menjave, saj se bo realni izvoz blaga poveteval, realni uvoz
blaga pa se bo do vkljueno leta 2013 zmanjteval. Hkrati
bo na izbol$anje salda menjave s tujino vplival tudi vitji
preseiek v storitveni menjavi, ki bo posledica nadaljnjega
poveeanja preseika v menjavi potovanj in transportnih
storitev. Na poveeanje salda tekotega raeuna bo vplival
tudi preseiek na bilanci tekoeih transferov, ki bo posledica
predvidenega ugodnega neto prorkunskega pololaja RS
do proratuna EU, predvsem v letu 2013, ko je predvideno
pospeteno erpanje sredstev skupne kmetijske in riblike
politike ter sredstev strukturnih skladov. Po drugi strani
se bo letos in prihodnji dve leti poveteval primanjkljaj
v bilanci faktorskih dohodkov, in sicer zaradi visjih
neto odlivov za placilo obresti, kar je povezano z izdajo
obveznic driave in finanenih institucij (bank) za blaiitev
posledic krize. Najvet obresti tujini bo odplatal dr2avni
sektor. PreseZek na tekotem ratunu plaeilne bilance bo
tako letos znaS'al 2,4 % napovedanega BDP, v prihodnjih
dveh Ietih pa bo presegel 1 mrd EUR in bo zna§al 3,8 % oz.
3,2 % napovedanega BDP.

Slika 13:Tekoli racun plaeilne bilance
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Tabela 8: Tekod raeuri plaeilne bilance

v

%

Tekoti ratun, v mio EUR
Tekoti mewl, v % BDP
Vir: B5, SUBS, 2012-2014 napoved UMAR.
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2

226

810

423

1.363

1.142

0,0

0,6

2,3

1,2

3,8

3,2
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