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Predlog zakona

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O UKREPIH NA PODROČJU
PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2020 IN
2021 TER IZREDNI USKLADITVI POKOJNIN

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Državni zbor je na 13. redni seji, 22. 11. 2019, sprejel Zakon o ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021), ki
ga je v zakonodajni postopek vložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Vlada). ZUPPJS2021 je bil pripravljen kot odziv na napovedi Urada za
makroekonomske analize in razvoj, ki je 12. 9. 2019 Vlado seznanil z Jesensko
napovedjo gospodarskih gibanj, ki je za leto 2019 pokazala hitrejše umirjanje
gospodarske rasti od predvidene, znižana je bila tudi pričakovana gospodarska rast
za 2020. Vlada je, sodeč po besedilu predloga ZUPPJS2021, upoštevala napoved in
skladno z njo pripravila ZUPPJS2021, ki omejuje predvsem izdatke na področju plač
v javnem sektorju, v 6. členu pa določa tudi pogoje za morebitno izredno uskladitev
pokojnin, ki bi bila izvedena decembra 2020.
6. člen predloga ZUPPJS2021 je določal, da se decembra 2020 pokojnine (in
določeni drugi prejemki) poleg redne letne uskladitve v skladu s 105., 106. in 107.
členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 –
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19; v
nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), izredno uskladijo v višini 1 odstotka, če bo
gospodarska rast za leto 2019 presegla 3 odstotke bruto domačega proizvoda,
oziroma v višini 1,5 odstotka, če bo gospodarska rast presegla 4 odstotke, oziroma 2
odstotka, če bo gospodarska rast presegla 5 odstotkov bruto domačega proizvoda.
Gospodarsko rast bi pri tem ugotovil Statistični urad Republike Slovenije, sklep o
višini gospodarske rasti za leto 2019 pa bi Vlada objavila v Uradnem listu Republike
Slovenije do 30. septembra 2020. Drugi odstavek člena je določal, da Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ali njen pravni naslednik v
letih 2020 in 2021 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nakaže vsako
leto 50 milijonov eurov, najpozneje do 27. septembra.1 14. 11. 2019 je bil k 6. členu
predloga ZUPPJS2021 vložen amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, DeSUS
in SAB, ki je znižal zahtevano gospodarsko rast za izredno uskladitev za 0,5 odstotka
pri posameznem pragu (torej namesto 3, 4 in 5 odstotkov je določil 2,5; 3,5 in 4,5
odstotka) ter črtal drugi odstavek.2 Naslednji dan, 15. 11. 2019, so poslanske skupine
LMŠ, SD in SAB k 6. členu predloga ZUPPJS2021 vložile nov amandma, ki je v
prvem delu nekoliko spremenil njegovo dikcijo ter predvidene odstotke morebitne
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Prvoten predlog zakona je dosegljiv na URL: https://imss.dz-rs.si/imis/18de65bfe09498ebf61c.pdf (6. 12.
2019).
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Podatki o amandmaju so dosegljivi na URL: https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0D5DAC4E729EE0CFC12584B200484871&db=
pre_zak&mandat=VIII&tip=doc (6. 12. 2019).
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izredne uskladitve zamenjal z nominalnimi zneski (namesto 1 odstotka 6,50 eurov,
namesto 1,5 odstotka 9,75 eurov in namesto 2 odstotka 13,00 eurov).3
Oba amandmaja sta bila na Odboru za finance sprejeta in ZUPPJS2021 je Državni
zbor na 13. redni seji 21. 11. 2019 izglasoval. Državni svet je na 8. izredni seji 28. 11.
2019 na ZUPPJS2021 izglasoval odložilni veto. V obrazložitvi je opozoril, da je
sprejeta uskladitev pokojnin v nominalnem znesku za vsakega upravičenca
nesprejemljiva, saj se s tem ruši osnovno idejo pokojninskega sistema, da je
usklajevanje pokojnin namenjeno ohranjanju njihove vrednosti. Z usklajevanjem
pokojnin v nominalnem znesku se spregleda tudi dejstvo, da so bili v času krize
upravičenci prikrajšani do dela pokojnine odstotkovno in ne vsi v enakem
nominalnem znesku. Državni svet je opozoril tudi na dejstvo, da je solidarnost
(horizontalna in vertikalna) že vgrajena v pokojninski sistem, ta pa ima prav zaradi te
solidarnosti tudi široko družbeno podporo. Morebitna izredna uskladitev v skladu s 6.
členom ZUPPJS2021 ruši široko družbeno podporo in posega v pravice
upravičencev, ki so pravico do pokojnine (in ostalih prejemkov) prejeli na podlagi
minulega dela in plačanih prispevkov. Z ZUPPJS2021 sprejeti način usklajevanja bi
bil morda lahko primeren za letni dodatek k pokojninam, nikakor pa ne za izredno
usklajevanje.
Državnemu svetu je pritrdila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora (v
nadaljnjem besedilu: ZPS), ki je navedla, da usklajevanje pokojnin v nominalnem
znesku predstavlja odmik od dosedanjega, že ustaljenega načina usklajevanja v
odstotku, ki izhaja iz namena tega instituta, in ob izpolnjevanju določenih pogojev
(stopnje gospodarske rasti) zagotavlja prilagoditev višine pokojnin, ne da bi posegla v
razmerja med njimi. Opozorila je tudi, da tovrstna rešitev terja dodatno presojo z
vidika načela enakosti, saj je višina pokojnine vsakega posameznika načeloma odraz
plačanih prispevkov pokojninskega zavarovanja.4
Državni zbor je na 30. izredni seji 2. 12. 2019 ZUPPJS2021 kljub pomislekom
Državnega sveta in ZPS ponovno sprejel. Predlog zakona se zato vlaga z namenom,
da se odpravi zgoraj navedeno anomalijo. Na 8. izredni seji Državnega sveta, na
kateri se je odločalo o odložilnem vetu, je bilo razvidno, da tudi Vlada spremembe
morebitne uskladitve pokojnin iz odstotkovnega načina v nominalnega ne ocenjuje
kot primerno, vendar je zakon v svojem mnenju ponovno podprla zaradi nujnosti
uveljavitve ostalih členov zakona. Državni svetniki so na seji opozorili, da za odložilni
veto na ZUPPJS2021 glasujejo zgolj zaradi 6. člena in izrazili obžalovanje, da
Državni svet nima možnosti odložilnega veta izglasovati le na posamezne zakonske
določbe. Tudi Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je
v svojem poročilu z dne 15. 10. 2019 izrazila podporo (prvotnemu) predlogu
ZUPPJS2021. Iz opisanega zakonodajnega postopka in mnenj deležnikov izhaja, da
je morebitno izredno usklajevanje pokojnin v nominalnem znesku le odraz populizma
in ne uživa široke podpore niti med samimi upravičenci.5 V zakonodajni postopek se
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Podatki o amandmaju so dosegljivi na URL: https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B671EE09702D7D9CC12584B3003597F7&db=
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Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o
ZUPPJS2021 z dne 2. 12. 2019.
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Mnenje Zveze društev upokojencev Slovenije je dostopno na URL: http://www.zduszveza.si/docs/Odlo%C5%BEilni%20veto_ZDUS_26%2011%202019.pdf (6. 12. 2019).
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zato vlaga novelo ZUPPJS2021, ki bo odpravila anomalijo sprejetega ZUPPJS2021
tako, da se bo morebitno izredno usklajevanje pokojnin decembra 2020 opravilo v
odstotkih, ne v nominalnem znesku.
Predlagatelj zakona se zaveda, da v času sprejetja pobude za sprejem novele
ZUPPJS2021 na 24. redni seji Državnega sveta 11. 12. 2019 ZUPPJS2021 še ne bo
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in da bo zakon začel veljati šele 1. 1.
2020. ZUPPJS2021 je zato citiran s številko, ki bo izšla 12. 12. 2019, ko bo predlog
zakona Državni svet tudi poslal Državnemu zboru. Zakona pred začetkom veljavnosti
ni dopustno novelirati, še toliko bolj ta prepoved seveda velja za zakon, ki še ni
objavljen. Kar pa ni ovira za začetek postopka za sprejem novele zakona, ki glede na
poslovniške določbe, ki se nanašajo na obravnavo predloga zakona po rednem
postopku v okviru Državnega zbora, in glede na kratko časovno okno do dneva
začetka veljavnosti ZUPPJS2021 zelo verjetno ne bo sprejeta. Državnemu zboru se
predlog zakona v obravnavo ne predlaga po nujnem postopku, četudi je bil
ZUPPJS2021 sprejet ravno po takšnem postopku, saj Poslovnik Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17)
predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku izmed vseh možnih
predlagateljev zakonov omogoča zgolj Vladi. Državni svet vseeno lahko predlaga
obravnavo zakona po skrajšanem postopku, kar je tudi predvideno pri aktualnem
predlogu zakona in obrazloženo v nadaljevanju. Predlagatelj se zaveda, da tovrstno
postopanje ni optimalno, vendar ravnanje izhaja tudi iz dejstva, da lahko Državni svet
odložilni veto izglasuje le na celoten zakon, ne le na posamezne člene. Državni svet
namreč ni imel pripomb na ostale določbe ZUPPJS2021, ampak zgolj na ureditev
izredne uskladitve pokojnin. Z novelo ZUPPJS2021 se tako želi odpraviti anomalijo,
ki je nastala v postopku amandmiranja predloga ZUPPJS2021 v zakonodajnem
postopku in zakonsko besedilo znova približati načinu usklajevanja pokojnin v skladu
z določbami ZUPPJS2021, kot ga je v osnovi predlagala Vlada.
Predlog zakona predvideva manj zahtevne spremembe zakona, zato se na podlagi
142. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) predlaga obravnavo zakona po
skrajšanem postopku.
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
2.1. Cilji
Predlagani zakon želi s spremembo 6. člena ZUPPJS2021 poskrbeti, da se izredna
uskladitev pokojnin opravi v odstotkih, kar je v skladu z ustaljenim načinom
usklajevanja pokojnin. Tovrstna uskladitev namreč omogoča ustrezno uskladitev
višine pokojnin, ne da bi s tem posegla v razmerja med njimi. S tem se zasleduje cilj,
da bi pokojninski sistem znova postal koherenten in enoten, potem ko je 6. člen
ZUPPJS2021 z določitvijo izredne uskladitve v nominalnem znesku porušil bistvo
ideje usklajevanja pokojnin, to je ohranitev njihove realne vrednosti. Predlagani
zakon prav tako zasleduje cilje, opredeljene v uvodu k Predlogu ZPIZ-2 iz 2012, to so
finančna vzdržnost pokojninskega sistema, dostojnost pokojnin in preglednost
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
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2.2. Načela
Predlagani zakon sledi načelu sorazmernosti med plačanimi prispevki in višino
dajatev (načelo ekvivalence), saj ponovno uvaja izredno uskladitev pokojnin v
odstotkih, ne v nominalnem znesku. Predlagani zakon upošteva tudi druga načela,
izražena v predlogu ZPIZ-2, ter najpomembnejši načeli, ki ju omenja predlog
ZUPPJS2021. Slednji sta opredeljeni v Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št.
55/15, v nadaljnjem besedilu: ZFisP), gre za načelo srednjeročne vzdržnosti ter
načelo previdnosti pri načrtovanju in ocenjevanju obsega izdatkov proračunov.
2.3. Poglavitne rešitve
Besedilo 6. člena ZUPPJS2021 se spreminja tako, da se glasi povsem enako, kakor
se je glasilo pred sprejetim amandmajem k 6. členu ZUPPJS2021, ki so ga med
zakonodajnim postopkom v drugi fazi obravnave predloga zakona na matičnem
delovnem telesu vložile poslanske skupine LMŠ, SD in SAB. Decembra 2020 se
bodo tako pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka
3. člena, prejemki iz 389., četrtega odstavka 392., 404. in 405. člena ZPIZ-2, razen
letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, poleg redne uskladitve v skladu s
105., 106. in 107. členom ZPIZ-2, izredno uskladile v višini 1 odstotka, če bo
gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotke bruto domačega proizvoda,
oziroma v višini 1,5 odstotka, če bo gospodarska rast presegla 3,5 odstotka, oziroma
v višini 2 odstotkov, če bo gospodarska rast presegla 4,5 odstotka bruto domačega
proizvoda. Novela upošteva predhodno vložen amandma, ki so ga v okviru
zakonodajnega postopka v fazi druge obravnave predloga zakona na matičnem
delovnem telesu 14. 11. 2019 k 6. členu predloga ZUPPJS2021 vložile poslanske
skupine LMŠ, SD, SMC, DeSUS ter SAB, in ki je znižal odstotke potrebne
gospodarske rasti za 0,5 odstotka ter črtal drugi odstavek. Z novelo se torej
vzpostavlja stanje po sprejetem navedenem amandmaju in pred sprejetim
amandmajem z dne 15. 11. 2019, ki je uskladitev v odstotkih spremenil v uskladitev v
nominalnih zneskih (upošteva sicer prvi del amandmaja, ki navaja ZPIZ-2 in določa,
da gre pri 6. členu ZUPPJS2021 za izjemo od osmega odstavka 430. člena ZPIZ-2).
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA NA DRŽAVNI
PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Finančne posledice predloga zakona ostajajo enake kot v predlogu ZUPPJS2021, saj
se spreminja le način morebitne izredne uskladitve pokojnin, pri čemer se ureditev,
predvidena v predlogu te novele približa ureditvi v prvotnem predlogu ZUPPJS2021.
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA
PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Za izvajanje tega zakona v državnem proračunu ni treba zagotoviti sredstev.
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
Vsebina zakona ni predmet usklajevanja s pravom EU.
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5.1. Veliko vojvodstvo Luksemburg
Pokojnine se v Luksemburgu usklajujejo tako glede na indeks rasti cen kot tudi na
rast realnih plač. Usklajevanje glede na indeks rasti cen je enako kakor pri plačah.
Gre za izredno usklajevanje takrat, kadar se indeks rasti cen poveča za 2,5 odstotka.
Pokojnine se poleg tega usklajujejo tudi na letni ravni, glede na rast realnih plač.
Popolna uskladitev pokojnin temelji na vzdržnosti pokojninskega sistema tako, da se
bodisi redna bodisi izredna uskladitev lahko zniža s posebnim interventnim zakonom
kadar okoliščine nakazujejo, da bi lahko popolna uskladitev ogrozila stabilnost
pokojninskega sistema.6
5.2. Zvezna republika Nemčija
V Nemčiji je višina pokojnine iz prvega stebra odvisna od vplačevanja prispevkov. Za
vsako leto vplačevanja se prihodki konvertirajo v točke. Vsak zavarovanec dobi eno
točko, če je njegova bruto plača enaka povprečnemu prihodku vseh zavarovancev.
Pri računanju višine pokojnine se seštevek teh točk množi s številom, odvisnim od
vrste pokojnine (npr. 1,0 za starostno pokojnino in 0,55 za vdovsko), ter s številom, ki
označuje trenutno vrednost. To število se usklajuje 1. julija vsako leto na podlagi
računskega modela, ki večinoma upošteva rast bruto plač. Upokojenci od svojih
pokojnin plačujejo davek in prispevke za socialno varnost, vendar so davčne olajšave
znatne.7 V zadnjih letih se sicer usklajevanje pokojnin spreminja zaradi demografskih
in gospodarskih sprememb.8
5.3. Republika Madžarska
Na Madžarskem se pokojnine usklajujejo vnaprej glede na predvideno rast cen.
Januarja se uskladijo glede na inflacijo, ki je predvidena v proračunu. Novembra se
nato izračuna dejansko rast cen upokojenske potrošniške košarice. V primeru, da je
rast cen višja, kot je bilo predvideno, se pokojnine retroaktivno uskladijo v skladu z
izračunom. Če je dejanska rast cen nižja od predvidene, pokojnine tisto leto ostanejo
takšne, kot so. V letih, ko je gospodarska rast višja od 3,5 odstotka in je proračun v
okviru omejitev, ki jih je določil parlament, se pokojnine izredno uskladijo (upokojenci
dobijo dodatek). Višina izredne uskladitve je odvisna od višine pokojnine in višine
gospodarske rasti, do tega pa je prvič prišlo leta 2017.9
5.4. Republika Bolgarija
Pokojnine se v Bolgariji usklajujejo na letni ravni glede na rast prihodkov iz naslova
prispevkov pokojninskega zavarovanja in glede na indeks rasti cen v prejšnjem letu.
Pokojnine se med 2010 in 2012 zaradi finančne krize niso usklajevale, deloma se je
uskladitev za prejšnja leta izvedla leta 2013, ko so se vse pokojnine v povprečju
uskladile za 9,3 odstotka. Od 2014 naprej se pokojnine usklajujejo v skladu z
zakonom (1,9 odstotka 2015, 2,6 odstotka 2016 in 2,4 odstotka 2017).10
6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6

Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the EU (Volume 2),
dosegljivo na URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sl&pubId=8085&furtherPubs=yes
(5. 12. 2019), str. 153.
7
Prav tam, str. 47.
8
Prav tam, str. 49.
9
Prav tam, str. 161.
10
Prav tam, str. 18.
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Zakon ne bo imel drugih posledic.
7. NAVEDBA PREDSTAVNIKA PREDLAGATELJA, KI BO SODELOVAL PRI
DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES
Pri delu Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles bo na strani
predlagatelja sodeloval državni svetnik Branko Šumenjak.
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II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti
2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) se v 6. členu
besedi »6,50 eurov« nadomestita z besedama »1 odstotka«, besedi »9,75 eurov« se
nadomestita z besedama »1,5 odstotka«, besedi »13,00 eurov« pa se nadomestita z
besedama »2 odstotka«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. členu
S tem členom se spreminja način morebitne izredne uskladitve pokojnin decembra
2020, in sicer bi se uskladitev izvedla v odstotkih, ne v nominalnem znesku.
Predlagana sprememba je skladna z že ustaljenim načinom usklajevanja pokojnin v
odstotkih, trenutna ureditev namreč predstavlja odmik od ustaljenega načina, pod
vprašaj pa je postavljena tudi z vidika načela enakosti. Čeprav trenutna ureditev v 6.
členu ZUPPJS2021 določa enak znesek pri morebitni izredni uskladitvi pokojnin za
vse upravičence, z vidika načela enakosti predstavlja bistveno različen delež za
posameznega upravičenca glede na višino njegove pokojnine, ki je navadno odraz
višine plačanih prispevkov iz naslova pokojninskega zavarovanja.11 Nekdo, ki je
plačeval višje prispevke, bo tako ob morebitni izredni uskladitvi dobil bistveno manjši
delež glede na višino njegove pokojnine. Ob tem je treba posebej poudariti, da sta
horizontalna in vertikalna solidarnost že vgrajeni v pokojninski sistem. 1. člen
predloga zakona tako ponovno vzpostavlja (morebitno) izredno uskladitev v odstotkih
ob upoštevanju mnenj ZPS, prvotnega predloga Vlade in amandmaja k 5. členu
predloga ZUPPJS2021 z dne 14. 11. 2019 ter načel iz ZPIZ-2 in ZFisP. Pokojnine se
bodo tako decembra 2019 izredno uskladile v višini 1 odstotka, če bo gospodarska
rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, oziroma v višini
1,5 odstotka, če bo gospodarska rast presegla 3,5 odstotka, oziroma v višini 2
odstotkov, če bo gospodarska rast presegla 4,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
K 2. členu
Člen določa začetek veljavnosti in uporabe predlaganega zakona.
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Glej Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o
ZUPPJS2021 z dne 2. 12. 2019.
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IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
6. člen
(izredna uskladitev pokojnin v letu 2020)
Ne glede na osmi odstavek 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) se v
decembru 2020 pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega
odstavka 3. člena, prejemki iz 389., četrtega odstavka 392., 404. in 405. člena ZPIZ2, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, poleg redne uskladitve v
skladu s 105., 106. in 107. členom ZPIZ-2, izredno uskladijo v višini 6,50 eurov, če bo
gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotke bruto domačega proizvoda,
oziroma v višini 9,75 eurov, če bo gospodarska rast presegla 3,5 odstotke, oziroma v
višini 13,00 eurov, če bo gospodarska rast presegla 4,5 odstotkov bruto domačega
proizvoda. Gospodarsko rast ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o
višini gospodarske rasti v letu 2019 Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije do 30. septembra 2020.
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