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Sponzorske 
pogodbe z

ZO ali tretjimi 
osebami,

ki jih imenujejo ZO 
za

vodenje dogodka

Pristojbine za
registracijo

Stroški potovanj in
nastanitve

Nadomestila za
storitve in
svetovanje

Dogovorjeni in/ali s
pogodbe določeni

s troš ki, povezani s
pogodbo za

s toritve (vključno s
potnimi in

nastanitvenimi
s troš ki)

Cvetka Grašič Kuhar brezpredmetno brezpredmetno 0 0 1300 0 brezpredmetno 1300

Breda Škrbinc brezpredmetno brezpredmetno 0 0 2300 0 brezpredmetno 2600

brezpredmetno brezpredmetno 0 € 0 € 7,000 € 0 € brezpredmetno 7,000 €

brezpredmetno brezpredmetno 0 0 5 0 brezpredmetno 5

brezpredmetno brezpredmetno 0% 0% 71% 0% brezpredmetno brezpredmetno

0 € 30,000 € 0 € 0 € 2,100 € 0 € brezpredmetno 32,100 €

0 2 0 0 2 0 brezpredmetno 4

0% 100% 0% 0% 100% 0% brezpredmetno brezpredmetno

0 €
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OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH DELAVCIH - vsaka vrstica za posameznega ZD (seštevek vseh prenosov sredstev posamez nemu ZD v času enega leta: na voljo mora b iti opredelitev prenosov sredstev po k ategorijah samo z a posvetovanje 
glede vsakega prejemnika ali javnega organa, kot je to primerno

DRUGO, KAR NI ZAJETO ZGORAJ - k jer podatk a ni mogoče javno ob javiti po posamez nik ih iz pravnih raz logov

Število prejemnikov (poimenski seznam prejemnikov, kjer je primerno) - (člen 3.2)

% celotnega števila prejemnikov vključenih v skupinsko poročanje v primerjavi s celotnim
številom razkritih prejemnikov (člen 3.2)

OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH - vsaka vrstica za posamezno ZO (seštevek vseh prenosov sredstev posamez ni ZO v času enega leta: na voljo mora b iti opredelitev prenosov sredstev samo z a posvetovanje glede vsakega 
prejemnika ali javnega organa, kot je to primerno)

Plačila na področju raziskav in razvoja (člen 3.4)

OBJAVA SKUPINSKIH PODATKOV

% celotnega števila prejemnikov vključenih v skupinsko poročanje v primerjavi s celotnim
številom razkritih prejemnikov (člen 3.2)

Število prejemnikov v skupinskem poročanju (člen 3.2)

Skupinski znesek za prenos sredstev takim prejemnikom (člen 3.2)

Skupinski znesek za prenos sredstev takim prejemnikom (člen 3.2)

DRUGO, KAR NI ZAJETO ZGORAJ - k jer podatk a ni mogoče javno ob javiti po posamez nik ih iz pravnih raz logov
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Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb, priloga 2: Predloga za JOPS

Prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki (člen 
3.1.1.2 in člen 3.1.2.1)

Nadomestila za storitve in svetovanje
(člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2)

SKUPAJ
OPCIJSKO

Donacije in 
prispevki za

izobraževanje (člen
3.1.1.1)

registriran sedež za ZO oz. naslov opravljanja
poklicne dejavnosti za ZD

priimek in ime

Zaloška cesta 2, Ljubljana

Zaloška cesta 2, Ljubljana
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