URNIK 2 - VZOREC
Datum objave:30/06/2016
Polno ime

registriran
sedež za ZO oz.
naslov
opravljanja
\r\npoklicne
dejavnosti za ZD

Država v kateri
se nahaja
osnovno delovno
město

Naslov osnovnega
delovnega města

Koda države PO
IZBIRI

Pristojbina za storitve in
svetovanje (Postavke 3.01.1.c
3.01.2.c)

( Postavka 3)

(Postavka 1.01)

( Postavka 3)
( Postavka 3)

Prispevek k stroškom Dogodki(člen 3.1.1.2 \r\nin
člen 3.1.2.1)

( Urnik 1)

Donacije in
prispevki za
\r\nizobraževanj
e (člen
\r\n3.1.1.1)

Sponzorske
pogodbe z \r\nZO
ali tretjimi
Stroški potovanj
Pristojbine za
osebami, \r\nki
in
\r\nregistracijo
jih imenujejo ZO
\r\nnastanitve
za \r\nvodenje
dogodka

Nadomestila za
\r\nstoritve in
\r\nsvetovanje

Dogovorjeni
in/ali s
\r\npogodbe
določeni
\r\nstroški,
povezani s
\r\npogodbo za
\r\nstoritve
(vključno s
\r\npotnimi in
\r\nnastanitveni
mi \r\nstroški)

SKUPAJ
PO IZBIRI

Razkritje posameznih imen - samo eno vrstico za vsako osebo (. tj vsi finančni posli za eno leto na eni instituciji bodo upoštevani v eni vrstici. Podrobna razčlenitev teh dejavnosti bo na voljo samo za izbrane prejemnike in
državnim institucijam.)
H
C
P
s

Bizjak Ogrinc,
Urška

Ljubljana

Slovenija

Savska cesta 10

940,00

940,00

Bon,
Jurij

Ljubljana

Slovenija

Zaloška cesta 2

800,00

800,00

Kapš,
Peter

Novo mesto

Slovenija

Ljubljanska
cesta 26

500,00

500,00

Lunder,
Leonarda

Celje

Slovenija

Kersnikova 1a

400,00

400,00

Oravecz,
Robert

Ormož

Slovenija

Ptujska cesta 33

400,00

400,00

V nasprotnem primeru, Nedokumentirani - primeri, v katerih ni mogoče zagotoviti posamezne informacije iz pravnih razlogov
Skupni znesek pripisati prenosu vrednosti za takšne prejemnike - Art 3.02

Število upravičencev ... Točka 3.02

Odstotek števila upravičencev, ki sodelujejo v ... skupnem številu objavljenih
prejemnikov - Točka 3.02

Polno ime

registriran
sedež za ZO oz.
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opravljanja
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Država v kateri
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( Postavka 3)
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delovnega města

Koda države PO
IZBIRI

Prispevek k stroškom Dogodki(člen 3.1.1.2 \r\nin
člen 3.1.2.1)

Pristojbina za storitve in
svetovanje (Postavke 3.01.1.c
3.01.2.c)

( Postavka 3)

(Postavka 1.01)

( Postavka 3)
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Donacije in
prispevki za
\r\nizobraževanj
e (člen
\r\n3.1.1.1)

Sponzorske
pogodbe z \r\nZO
ali tretjimi
Stroški potovanj
Pristojbine za
osebami, \r\nki
in
\r\nregistracijo
jih imenujejo ZO
\r\nnastanitve
za \r\nvodenje
dogodka

Nadomestila za
\r\nstoritve in
\r\nsvetovanje

Dogovorjeni
in/ali s
\r\npogodbe
določeni
\r\nstroški,
povezani s
\r\npogodbo za
\r\nstoritve
(vključno s
\r\npotnimi in
\r\nnastanitveni
mi \r\nstroški)

SKUPAJ
PO IZBIRI

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

Medicinska
fakulteta v
Ljubljani

Ljubljana

Slovenija

Vrazov trg 2

500,00

500,00

ZD dr.Adolfa
Drolca Maribor

Maribor

Slovenija

Ulica talcev 9

360,30

360,30

DRUGAČE, NEDOKUMENTIRANI - primeri, v katerih ni mogoče zagotoviti posamezne informacije iz pravnih razlogov
Skupni znesek pripisati prenosu vrednosti za takšne prejemnike - Art 3.02

Število upravičencev ... Postavka 3.02

Odstotek števila upravičencev, ki sodelujejo v ... skupnem številu objavljenih
prejemnikov - Točka 3.02

R
&
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SKUPNO RAZKRITJE

Gibanje za finance v zvezi z raziskavami in razvojem, kot je opredeljeno zgoraj - postavka 3.04 in urnik / tabela 1

3.900,30

