
OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH DELAVCIH - vsaka vrstica za posameznega ZD (seštevek vseh prenosov sredstev posameznemu ZD v času enega leta: na voljo mora biti opredelitev prenosov sredstev po kategorijah samo 
za posvetovanje glede vsakega prejemnika ali javnega organa, kot je to primerno
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Babič, Anja Mestni trg 2, Domžale, SI brezpredmetno brezpredmetno 1.435 1.435

Camlek, Tomaž Stara cesta 10, Škofja Loka, SI brezpredmetno brezpredmetno 58 58

Časar, Kati Novi trg 26, Kamnik, SI brezpredmetno brezpredmetno 329 329

Čelofiga, Andreja Ob železnici 30, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 299 299

Crnjac, Anton Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 638 638

Dundek Celec, Monika Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota, SI brezpredmetno brezpredmetno 58 58

Fabčič, Dejan Ul. padlih borcev 13 a, Šempeter pri Gorici, SI brezpredmetno brezpredmetno 149 1.542 940 2.631

Grosek, Neli Postojnska ul. 24, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 58 58

Zadnja sprememba: 2.10.2017

Pristojbine za 
registracijo

Stroški potovanj 
in nastanitve

Nadomestila za 
storitve in 
svetovanje
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določeni stroški, 

povezani s 
pogodbo za 

storitve 
(vključno s 
potnimi in 

nastanitvenimi 
stroški)

Priimek in ime Registriran sedež za ZO oz. naslov opravljanja 
poklicne dejavnosti za ZD

Donacije in 
prispevki za 

izobraževanje

(člen 3.1.1.1)

Prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki

(člen 3.1.1.2 in člen 3.1.2.1)

Sponzorske 
pogodbe z ZO 

ali tretjimi 
osebami, ki jih 

imenujejo ZO za 
vodenje 
dogodka

Nadomestila za storitve in 
svetovanje 

(člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2)

2015

Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb, priloga 2: Predloga za JOPS

Poročilo za leto: 
Vsi zneski v poročilu so prikazani v naslednji valuti: EUR
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Gržina, Bernarda Župančičeva 5, Ilirska Bistrica, SI brezpredmetno brezpredmetno 131 131

Jankovska, Snezhana Cesta solinarjev 7, Lucija, SI brezpredmetno brezpredmetno 131 131

Kavalar, Rajko Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 524 524

Knific, Jana Begunje na Gorenjskem 55, Begunje na Gorenjskem, 
SI brezpredmetno brezpredmetno 349 349

Kompan, Tomaž Zaloška c. 2, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 510 510

Komperšak, Suzana Potrčeva c. 23, Ptuj, SI brezpredmetno brezpredmetno 160 68 228

Koprivšek, Jure Ob železnici 30, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 425 425

Košnjek, Mateja Partizanska pot 8, Litija, SI brezpredmetno brezpredmetno 160 68 228
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Kostevc Zorko, Vanda Šmihelska c. 1, Novo mesto, SI brezpredmetno brezpredmetno 58 58

Kozinc, Anica Pot pod gozdom, Grosuplje, SI brezpredmetno brezpredmetno 68 68

Kšela, Urška Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 359 359

Lunder, Dušan Celjska c. 37, Vojnik, SI brezpredmetno brezpredmetno 299 299

Lunder, Leonarda Gregorčičeva ul. 5, Celje, SI brezpredmetno brezpredmetno 598 598

Mikolič, Rudolf Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota, SI brezpredmetno brezpredmetno 58 58

Navodnik Preložnik, Maja Oblakova ul. 5, Celje, SI brezpredmetno brezpredmetno 14 14

Peternelj, Klara Partizanska c. 24, Sežana, SI brezpredmetno brezpredmetno 68 239 307
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Petrovič, Miloš Polje 40, Izola, SI brezpredmetno brezpredmetno 359 359

Poteko, Sandi Oblakova ul. 5, Celje, SI brezpredmetno brezpredmetno 419 419

Predikaka, Marjana Gosposvetska c. 3, Slovenj Gradec, SI brezpredmetno brezpredmetno 58 58

Rašl, Metka Potrčeva c. 23, Ptuj, SI brezpredmetno brezpredmetno 160 68 228

Smolej, Darja Cesta zmage 1, Zagorje ob Savi, SI brezpredmetno brezpredmetno 58 58

Štemberger, Metka Župančičeva 5, Ilirska Bistrica, SI brezpredmetno brezpredmetno 68 68

Šubic, Jurij Loška ulica 6, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 73 73

Urbas, Ajda Topolšica 62, Topolšica, SI brezpredmetno brezpredmetno 73 73
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Vadnjal Đonlagić, Sabina Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 524 524

Vodopivec, Zoran Ljubljanska c. 6, Koper, SI brezpredmetno brezpredmetno 699 699

Vrtovec, Matjaž Zaloška c. 7, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 98 1.914 2.012

Zavec, Ljuba Zg. Hajdina 127, Hajdina, SI brezpredmetno brezpredmetno 68 68

Žikić, Snežana Šmihelska c. 1, Novo mesto, SI brezpredmetno brezpredmetno 76 76

Zlatanović, Irena Černelčeva c. 15, Brežice, SI brezpredmetno brezpredmetno 149 149
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DRUGO, KAR NI ZAJETO ZGORAJ - kjer podatka ni mogoče javno objaviti po pozameznikih iz pravnih razlogov
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Skupinski znesek za prenos sredstev takim prejemnikom (člen 3.2) brezpredmetno brezpredmetno 0 6.643 37.404 3.556 47.603

Število prejemnikov (poimenski seznam prejemnikov, kjer je primerno) - (člen 3.2) brezpredmetno brezpredmetno 0 20 30 11

 % od celotnega prenosa sredstev posameznim ZD - (člen 3.2) brezpredmetno brezpredmetno 47 63 92

Zadnja sprememba: 2.10.2017
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OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH - vsaka vrstica za posamezno ZO (seštevek vseh prenosov sredstev posamezni ZO v času enega leta: na voljo mora biti opredelitev prenosov sredstev samo za 
posvetovanje glede vsakega prejemnika ali javnega organa, kot je to primerno)
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Andrej Janež s.p. Dunajska 177, Ljubljana, SI 971 971

Andrej Kastelic s.p. Vršiška 19, Kranjska Gora, SI 370 370

Bolnišnica Golnik Golnik 36, Golnik, SI 7.000 7.000

Censum d.o.o. Lackova 235, Limbuš, SI 11.470 882 12.352

Center zdravja Vitez, Anica Gorjanc 
Vitez s.p. Matenja vas 21, Prestranek, SI 975 975

CSB d.o.o. Trnava 12 A, Gomilsko, SI 950 950

Dejan Bratuš s.p. Vinarska ulica 47, Maribor, SI 879 100 979

Zadnja sprememba: 2.10.2017
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Draženka Pongrac Barlovič s.p. Preserje pri Lukovici, Lukovica, SI 988 988

Društvo Iatros Strossmayerjeva 10, Ljubljana, SI 2.500 2.500

Društvo za pomoč otrokom s 
presnovnimi motnjami Bohoričeva ulica 20, Ljubljana, SI 5.410 5.410

Društvo za svetovanje velikim Pittonijeva 2, Izola, SI 13.000 13.000

Društvo za urologijo Vinarska 47, Maribor, SI 2.500 2.500

Društvo za znanost in izobraževanje 
- DRZNI Pod Hrasti 74, Ljubljana, SI 36.600 36.600

Dušanka Vidovič s.p. Ulica Jakoba Zupančiča 6B, Maribor, SI 694 694

Zadnja sprememba: 2.10.2017
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GRIMED zdravstveno in poslovno 
svetovanje Marko Gričar s.p. Vodnikova 286, Ljubljana, SI 1.045 1.045

jazindiabetes specialistična 
zdravstvena dejavnost d.o.o. Židovska ulica 1, Ljubljana, SI 1.480 1.480

Magro d.o.o Dobrave 5, Trzin, SI 2.590 122 2.712

Medicinska fakulteta Univerze v 
Ljubljani Vrazov trg 2, Ljubljana, SI 2.451 2.451

Milivoj Piletič s.p. Ob Težki vodi 25, Novo Mesto, SI 722 722

MojS d.o.o. Srednje Gameljne 57, Ljubljana, SI 1.369 1.369

PATRONAŽKA, patronaža, 
zdravstvena nega in babištvo, d.o.o. Ulica 30. maja 12, Limbuš, SI 836 836
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Vsi zneski v poročilu so prikazani v naslednji valuti: EUR



OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH - vsaka vrstica za posamezno ZO (seštevek vseh prenosov sredstev posamezni ZO v času enega leta: na voljo mora biti opredelitev prenosov sredstev samo za 
posvetovanje glede vsakega prejemnika ali javnega organa, kot je to primerno)
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Psihiatrična ordinacija Rudnik d.o.o. Rudnik II/4, Ljubljana, SI 1.573 1.573

Sinapsa, Slovensko društvo za 
nevroznanost Zaloška 4, Ljubljana, SI 2.500 2.500

Slovensko Osteološko društvo Rotarjeva ulica 1, Ljubljana, SI 20.400 20.400

Slovensko zdravniško društvo Dunajska 162, Ljubljana, SI 7.130 7.130

Specialistična zdravstvena 
dejavnost, Maja Navodnik Preložnik 

s.p.
Cesta X 5, Celje, SI 988 988

Zasebna psihiatrična ordinacija Peter 
Kapš dr. med., spec. psihiatrije Ljubljanska c. 26, Novo mesto, SI 925 925

Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije Ob železnici 30, Ljubljana, SI 2.500 2.500

Zadnja sprememba: 2.10.2017

Pristojbine za 
registracijo

Stroški potovanj 
in nastanitve

Nadomestila za 
storitve in 
svetovanje

SKUPAJ
Dogovorjeni 

in/ali s pogodbo 
določeni stroški, 

povezani s 
pogodbo za 

storitve 
(vključno s 
potnimi in 

nastanitvenimi 
stroški)

Priimek in ime Registriran sedež za ZO oz. naslov opravljanja 
poklicne dejavnosti za ZD

Donacije in 
prispevki za 

izobraževanje

(člen 3.1.1.1)

Prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki

(člen 3.1.1.2 in člen 3.1.2.1)

Sponzorske 
pogodbe z ZO 

ali tretjimi 
osebami, ki jih 

imenujejo ZO za 
vodenje 
dogodka

Nadomestila za storitve in 
svetovanje 

(člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2)

2015

Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb, priloga 2: Predloga za JOPS

Poročilo za leto: 
Vsi zneski v poročilu so prikazani v naslednji valuti: EUR



OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH - vsaka vrstica za posamezno ZO (seštevek vseh prenosov sredstev posamezni ZO v času enega leta: na voljo mora biti opredelitev prenosov sredstev samo za 
posvetovanje glede vsakega prejemnika ali javnega organa, kot je to primerno)
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Zdravniško društvo Maribor Ljubljanska ulica 5, Maribor, SI 1.000 1.000

Zadnja sprememba: 2.10.2017

Pristojbine za 
registracijo

Stroški potovanj 
in nastanitve

Nadomestila za 
storitve in 
svetovanje

SKUPAJ
Dogovorjeni 

in/ali s pogodbo 
določeni stroški, 

povezani s 
pogodbo za 

storitve 
(vključno s 
potnimi in 

nastanitvenimi 
stroški)

Priimek in ime Registriran sedež za ZO oz. naslov opravljanja 
poklicne dejavnosti za ZD

Donacije in 
prispevki za 

izobraževanje

(člen 3.1.1.1)

Prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki

(člen 3.1.1.2 in člen 3.1.2.1)

Sponzorske 
pogodbe z ZO 

ali tretjimi 
osebami, ki jih 

imenujejo ZO za 
vodenje 
dogodka

Nadomestila za storitve in 
svetovanje 

(člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2)

2015

Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb, priloga 2: Predloga za JOPS

Poročilo za leto: 
Vsi zneski v poročilu so prikazani v naslednji valuti: EUR



DRUGO, KAR NI ZAJETO ZGORAJ - kjer podatka ni mogoče javno objaviti po posameznikih iz pravnih razlogov
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Skupinski znesek za prenos sredstev takim prejemnikom (člen 3.2) 0 0 0 0 0 0 0

Število prejemnikov v skupinskem poročanju (člen 3.2) 0 0 0 0 0 0

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

Zadnja sprememba: 2.10.2017

Pristojbine za 
registracijo

Stroški potovanj 
in nastanitve

Nadomestila za 
storitve in 
svetovanje

SKUPAJ
Dogovorjeni 

in/ali s pogodbo 
določeni stroški, 

povezani s 
pogodbo za 

storitve 
(vključno s 
potnimi in 

nastanitvenimi 
stroški)

Priimek in ime Registriran sedež za ZO oz. naslov opravljanja 
poklicne dejavnosti za ZD

Donacije in 
prispevki za 

izobraževanje

(člen 3.1.1.1)

Prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki

(člen 3.1.1.2 in člen 3.1.2.1)

Sponzorske 
pogodbe z ZO 

ali tretjimi 
osebami, ki jih 

imenujejo ZO za 
vodenje 
dogodka

Nadomestila za storitve in 
svetovanje 

(člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2)

2015

Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb, priloga 2: Predloga za JOPS

Poročilo za leto: 
Vsi zneski v poročilu so prikazani v naslednji valuti: EUR



OBJAVA SKUPINSKIH PODATKOV

R
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Plačila na področju raziskav in razvoja (člen 3.4) 52.171

Zadnja sprememba: 2.10.2017

Pristojbine za 
registracijo

Stroški potovanj 
in nastanitve

Nadomestila za 
storitve in 
svetovanje

SKUPAJ
Dogovorjeni 

in/ali s pogodbo 
določeni stroški, 

povezani s 
pogodbo za 

storitve 
(vključno s 
potnimi in 

nastanitvenimi 
stroški)

Priimek in ime Registriran sedež za ZO oz. naslov opravljanja 
poklicne dejavnosti za ZD

Donacije in 
prispevki za 

izobraževanje

(člen 3.1.1.1)

Prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki

(člen 3.1.1.2 in člen 3.1.2.1)

Sponzorske 
pogodbe z ZO 

ali tretjimi 
osebami, ki jih 

imenujejo ZO za 
vodenje 
dogodka

Nadomestila za storitve in 
svetovanje 

(člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2)

2015

Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb, priloga 2: Predloga za JOPS

Poročilo za leto: 
Vsi zneski v poročilu so prikazani v naslednji valuti: EUR


