
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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Ambrož, Angelca Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota, SI brezpredmetno brezpredmetno 187 187

Babič, Anja Mestni trg 2, Domžale, SI brezpredmetno brezpredmetno 395 395

Fartek, Nina Vodnikova ulica 3A, Domžale, SI brezpredmetno brezpredmetno 40 40

Herjavec, Mateja Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 119 119

Janež, Andrej Zaloška c. 7, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 40 40

Jankovska, Snezhana Cesta solinarjev 7, Lucija, SI brezpredmetno brezpredmetno 1.352 1.352

Justinek, Damjan Topolšica 61, Topolšica, SI brezpredmetno brezpredmetno 1.036 1.036

Kokalj Limbek, Breda Marija Vodnikova ulica 3A, Domžale, SI brezpredmetno brezpredmetno 213 213

Zadnja sprememba: 9. 03. 2021

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)

2019

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 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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Komel, Jana Dellavallejeva ul. 3, Koper, SI brezpredmetno brezpredmetno 693 430 1.123

Kozinc, Anica Pot pod gozdom, Grosuplje, SI brezpredmetno brezpredmetno 108 108

Kšela, Urška Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 1.703 1.703

Lunder, Mojca Zaloška c. 7, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 693 2.087 2.780

Mandić, Lea Gosposvetska c. 3, Slovenj Gradec, SI brezpredmetno brezpredmetno 112 112

Marko, Pij Bogomir Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 811 811

Mikolič, Rudolf Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota, SI brezpredmetno brezpredmetno 187 187

Navodnik Preložnik, Maja Oblakova ul. 5, Celje, SI brezpredmetno brezpredmetno 79 79
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Predikaka, Marjana Gosposvetska c. 3, Slovenj Gradec, SI brezpredmetno brezpredmetno 140 140

Šatej, Nika Kržičeva ul. 10, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 502 502

Šeruga, Petra Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 79 79

Tomažič, Marjeta Zaloška c. 7, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 631 631

Urbas, Ajda Topolšica 62, Topolšica, SI brezpredmetno brezpredmetno 801 801

Verlak, Tanja Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 187 187

Volčanšek, Špela Zaloška 7, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 1.841 1.841

Vrtovec, Matjaž Zaloška c. 7, Ljubljana, SI brezpredmetno brezpredmetno 213 213
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ci Vuković, Ksenija Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 43 43

Zemljič, Eva Lavričeva 1, Maribor, SI brezpredmetno brezpredmetno 932 932
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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 6.104 48.096 11.552 65.752

Število prejemnikov (poimenski seznam prejemnikov, kjer je primerno) - (člen 3.2) brezpredmetno brezpredmetno 0 35 30 13

 % od celotnega prenosa sredstev posameznim ZD - (člen 3.2) brezpredmetno brezpredmetno 69 73 93

Zadnja sprememba: 9. 03. 2021
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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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A & T Svetovanje d.o.o. Kropova ulica 6, Ljubljana, SI 178 9.581 9.759

Aleksandra Bergant Suhodolčan, s.p Ulica Fortunata Berganta 13, Kamnik, SI 1.911 1.911

Alojz Šmid s.p. zdravstvena 
dejavnost Mrzlo polje 4, Jurklošter, SI 784 784

AMA DERMA Alen Jović s.p. Aškrčeva ulica 15, Celje, SI 780 780

Andrej Janež s.p. Dunajska 177, Ljubljana, SI 980 980

Andrej Zavratnik s.p. Na soseski 14, Maribor, SI 735 735

Dean Sinožič s.p. Jerajeva ulica 3, Celje, SI 882 882
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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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Dermatovenerologija Natalija 
Evdakova Bodiroža Bleiweisova cesta 16, Kranj, SI 468 468

Draženka Pongrac Barlovič s.p. Preserje pri Lukovici, Lukovica, SI 2.352 2.352

Društvo EDMED Tomažičeva ulica 4, Slovenska Bistrica, SI 8.800 8.800

Društvo ko-RAK.si Vipavska cesta 13, Nova Gorica, SI 1.000 1.000

Društvo za pomoč otrokom s 
presnovnimi motnjami Bohoričeva ulica 20, Ljubljana, SI 410 410

Društvo za preprečevanje 
možganskih in žilnih bolezni Mala ulica 8, Ljubljana, SI 2.000 2.000

Društvo za svetovanje velikim Pittonijeva 2, Izola, SI 4.500 4.500
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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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GRIMED zdravstveno in poslovno 
svetovanje Marko Gričar s.p. Vodnikova 286, Ljubljana, SI 490 490

Idila plus d.o.o. Rotarjeva 1, Ljubljana, SI 3.200 3.200

Infodia izobraževanje in svetovanje 
Elena Kuzmina s.p Tovarniška 22a, Logatec, SI 1.633 1.633

Inštitut VMA Celestinova 24, Ljubljana, SI 1.960 1.960

Izobraževanje iz revmatologije in 
imunologije, Sonja Praprotnik s.p. Frankopanska 8, Ljubljana, SI 5.268 5.268

Kardiologija Bojan Vrtovec s.p. Cesta na postajo 75, Brezovica, SI 1.470 1.470

Ljubljansko Gastroenterološko 
Društvo PRO Gastro Japljeva ulica 2, Ljubljana, SI 4.700 4.700
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Maja Ravnik s.p., svetovanje in 
izobraževanje Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, SI 392 392

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

Mišo Šabovič s.p., Raziskovanje in 
eksperimentalni razvoj na področju 

medicine
Ulica bratov Učakar 46, Ljubljana, SI 5.660 5.660

MojS d.o.o. Srednje Gameljne 57, Ljubljana, SI 2.560 2.560

Možganko, nevrološka dejavnost, 
Marjan Zaletel s.p. Pod gozdom cesta II/19, Grosuplje, SI 3.528 3.528

Nada Kecelj Leskovec, zdravstvene 
storitve s.p. Depala vas 14a, Domžale, SI 1.225 1.225

P AND T S.P. V MURGLAH 60, Ljubljana, SI 784 784
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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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PATRONAŽKA, patronaža, 
zdravstvena nega in babištvo, d.o.o. Ulica 30. maja 12, Limbuš, SI 2.867 2.867

ROMA SURG, Stojan Potrč, s.p. Kamenškova ulica 28, Maribor, SI 88 1.470 1.558

Slovensko farmacevtsko društvo DUNAJSKA CESTA 184A, Ljubljana, SI 2.500 2.500

Slovensko Osteološko društvo Rotarjeva ulica 1, Ljubljana, SI 28.700 28.700

Slovensko zdravniško društvo Dunajska 162, Ljubljana, SI 40.000 40.000

Slovensko združenje za 
gastroenterologijo in hepatologijo Zdraviliški trg 9, 3250, SI 3.500 3.500

Slovensko združenje za zdravljenje 
bolečine Ljubljanska ulica 5, Maribor, SI 1.800 1.800

Zadnja sprememba: 9. 03. 2021

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)

2019

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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Slovensko združenje zdravstvenih 
so/delavcev v revmatologiji Zdravilniška cesta 11, Laško, SI 2.000 2.000

Specialistična izvenbolnišnična 
zdravstvena dejavnost Katarina 

Trčko s.p.
Ruška cesta 55, Maribor, SI 4.214 4.214

Specialistična zdravstvena 
dejavnost, Maja Navodnik Preložnik 

s.p.
Cesta X 5, Celje, SI 2.352 2.352

Specialistična zunajbolnišnična 
zdravstvena dejavnost, Ana 

Škoberne S.P
LENDAVSKA ULICA 19 A, MURSKA SOBOTA, SI 780 780

Specialistično svetovanje, 
diagnostika in zdravljenje, Svjetlana 

Ponorac s.p.
Zbilje 59K, Medvode, SI 780 780

Svetovanje na področju medicine 
Andrej Fabjan s.p. Zgornje bitnje 71, Žabnica, SI 1.960 1.960

Tamara Levičnik s.p. Reginčeva ulica 6, Kranj, SI 624 624

Zadnja sprememba: 9. 03. 2021
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povezani s 
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stroški)

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

2019

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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Univerzitetni klinični center Maribor Ljubljanska ul. 5, Maribor, SI 4.350 4.350

Zaupam.si, Melita Pretnar Silvester 
s.p. Vrbnje 43, Radovljica, SI 1.989 1.989

Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije Ob železnici 30, Ljubljana, SI 3.000 3.000

Zdravniško društvo Maribor Ljubljanska ulica 5, Maribor, SI 2.200 2.200

Zdravstvene storitve Jožef ml. 
Magdič s.p. Hotiza, Ložič 22, Lendava, SI 784 784

Združenje slovenskih 
dermatovenerologov (ZSD) Zaloška 2, Ljubljana, SI 7.000 7.000

Združenje za endoskopsko kirurgijo 
Slovenije Zaloška cesta 7, Ljubljana, SI 1.500 1.500

Zadnja sprememba: 9. 03. 2021

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 
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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)

2019

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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Zveza društev diabetikov Slovenije Kamniška ulica 25, Ljubljana, SI 200 200

Zadnja sprememba: 9. 03. 2021

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)

2019

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: 9. 03. 2021

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)

2019

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
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Plačila na področju raziskav in razvoja (člen 3.4) 991

Zadnja sprememba: 9. 03. 2021

Pristojbine za 
registracijo

Stroški potovanj 
in nastanitve

Nadomestila za 
storitve in 
svetovanje

SKUPAJ
Dogovorjeni 
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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 
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(člen 3.1.1.1)

Prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki

(člen 3.1.1.2 in člen 3.1.2.1)

Sponzorske 
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osebami, ki jih 
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vodenje 
dogodka

Nadomestila za storitve in 
svetovanje 

(člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2)

2019

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


