
Podjetje:
Gedeon Richter, Marketing, 
d.o.o.

Datum razkritja: 14.6.2019

Naziv zdravstvenega 
delavca

Kraj
Namen/Opis prenosa 
sredstev

Vrednost prenosa 
sredstev / Skupni 
znesek prenosa 
sredstev

Prejemniki v skupinskem 
poročanju (10)

nadomestilo za svetovanje, 
predavanje

10.678 €

Prenos sredstev zdravstvenim delavcem za nadomestila za storitve in svetovanje



Podjetje: Gedeon Richter, Marketing, 
d.o.o.

Datum razkritja: 14.6.2019

Kategorija Naziv srečanja Število prejemnikov
Skupen prenos sredstev 
zdravstvenim delavcem

N/A

N/A

N/A

Organizacija srečanj N/A N/A

Obiski sedeža družbe 6 1.230 €

Prenos sredstev zdravstvenim delavcem za srečanja, izobraževanje, obisk sedeža podjetja

Organizacija srečanja / Obisk 
sedeža družbe

Srečanja organizirana s strani 
tretje osebe



Podjetje: Datum razkritja: 14.6.2019

Naziv zdravstvene 
organizacije

Kraj Kategorija prenosa sredstev
Namen/Opis prenosa 
sredstev

Vrednost prenosa sredstev / Skupni 
znesek prenosa sredstev

Slovensko zdravniško 
društvo

Ljubljana sponzoriranja in donacije
sredstva za namen 
izobraževanja, 
sponzoriranje srečanj

                                                      16.000 € 

Slovensko društvo za 
reproduktivno 
medicino

Ljubljana sponzoriranja in donacije sponzoriranje srečanj                                                         2.520 € 

Splošna bolnišnica 
Izola

Izola sponzoriranja in donacije
sredstva za namen 
izobraževanja

                                                           600 € 

Združenje za 
ginekološko 
onkologijo, 
kolposkopijo in 
cervikalno patologijo 
Slovenije

Ljubljana sponzoriranja in donacije
sredstva za namen 
izobraževanja

                                                           700 € 

Društvo za pomoč 
prezgodaj rojenim 
otrokom

Ljubljana sponzoriranja in donacije sponzoriranje srečanj                                                         1.000 € 

Prenos sredstev zdravstvenim organizacijam

Gedeon Richter, Marketing, d.o.o.



Healthia d.o.o. v 
imenu Slovenskega 
menopavznega 
društva

Kamnik sponzoriranja in donacije sponzoriranje srečanj                                                         3.000 € 

Univerzitetni klinični 
center Maribor

Maribor sponzoriranja in donacije sponzoriranje srečanj                                                         3.200 € 

Združenje 
psihoterapevtov 
Slovenije

Ljubljana sponzoriranja in donacije sponzoriranje srečanj                                                            700 € 

Prejemniki v 
skupinskem 
poročanju (27)

sponzoriranja in donacije, 
plačilo storitve

sredstva za namen 
izobraževanja, 
sponzoriranje srečanj, 
nadomestila za 
predavanja, svetovanje

                                                      45.830 € 



Podjetje: Gedeon Richter, 
Marketing, d.o.o.

Datum razkritja: 14.6.2019

Naziv društva bolnikov Kategorija prenosa sredstev
Namen/Opis prenosa 
sredstev

Vrednost prenosa sredstev / Skupni znesek 
prenosa sredstev

Prejemniki v skupinskem poročanju 
(1)

sponzoriranja in donacije
sredstva za namen 
izvajanja programov za 
uporabnike društva

                                                                   300 € 

Prenos sredstev društvom bolnikov
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