
 
 
 

Realizacija plačil zaposlenim1 

 

Leto Regres 
(131. člen ZDR-1) 

Poslovna uspešnost / božičnica 
(126. člen ZDR-1 idr. pravne podlage) 

2016 

izplačilo v aprilu 2016 višini 70 % 
povprečne plače predpreteklega meseca 
zaposlenih v RS v znesku 1.091,85 EUR 
bruto (skupna višina izplačanega regresa 
25.112,55 EUR) 

izplačilo v decembru 2016 v višini minimalne 
plače v znesku 790,73 EUR bruto (skupna 
višina izplačane poslovne uspešnosti 
16.605,33 EUR) 

2017 

izplačilo v marcu 2017 v višini 70 % 
povprečne plače predpreteklega meseca 
zaposlenih v RS v znesku 1.157,57 EUR 
bruto (skupna višina izplačanega regresa 
29.651,60 EUR) 

izplačilo v januarju 2018 v višini 50 % osnovne 
bruto mesečne plače posameznika (skupna 
višina izplačane poslovne uspešnosti 
31.320,07 EUR) 

2018 

izplačilo v marcu 2018 v višini 70 % 
povprečne plače predpreteklega meseca 
zaposlenih v RS v znesku 1.206,19 EUR 
bruto (skupna višina izplačanega regresa 
33.170,23 EUR) 

izplačilo v januarju 2019 v višini 40 % osnovne 
bruto mesečne plače posameznika (skupna 
višina izplačane poslovne uspešnosti 
28.839,45 EUR) 

2019 

izplačilo v maju 2019 v višini 70 % 
povprečne plače predpreteklega meseca 
zaposlenih v RS v znesku 1.226,64 EUR 
(skupna višina izplačanega regresa 
36.232,04 EUR) 

izplačilo v januarju 2020, v višini 1.105,00 EUR 
bruto na zaposlenega (skupna višina izplačane 
božičnice 29.866,24 EUR), tj. sorazmerno 
glede na čas efektivnega dela pri delodajalcu v 
letu 2019, primerljivo z izplačili v preteklih letih 
in zasnovano na doseženih rezultatih 
poslovanja družbe 

2020 

izplačilo v juniju 2020 v višini povprečne 
bruto plače v RS za mesec marec 2020 v 
znesku 1.758,27 EUR (skupna višina 
izplačanega regresa 54.213,32 EUR) 

izplačilo v januarju 2021, v višini 1.105,00 EUR 
bruto na zaposlenega (skupna višina izplačane 
božičnice 28.880,27 EUR), tj. sorazmerno 
glede na čas efektivnega dela pri delodajalcu v 
letu 2020, primerljivo z izplačili v preteklih letih 
in zasnovano na doseženih rezultatih 
poslovanja družbe 

2021 

izplačilo v marcu 2021 v višini povprečne 
bruto plače v RS za mesec december 
2020 v znesku 2.021,21 EUR (skupna 
višina izplačanega regresa 62.657,51 
EUR) 

 

 
D.S.U., d.o.o. Vse pravice pridržane. 
 
V Ljubljani, 18. 3. 2021 
 

                                                           
1 Objava v skladu s točko 4.4 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (avgust 2020) 


