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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 
Naziv organa: Zdravstveni dom Litija 
Podatki o objavi: 
• prva objava: 24.5.2006 
• datum zadnje spremembe: maj 2023 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.zd-litija.si/katalog-informacij 
 
Druge oblike kataloga: tiskana, dostopna v tajništvu od 8:00 do 14:00 
 

 

2. PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA IN ORGANIGRAM 

Ime zavoda: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 
Skrajšano ime: ZD Litija 
Sedež zavoda: Partizanska pot 8a, 1270 Litija 
Telefonska številka: 01-8900 -400 
E-pošta: uprava@zd-litija.si 
 
Ustanovitelj: 
• Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija 
• Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji 
 
Štev. reg. vložka sodišča 
1/13075/00, Temeljno sodišče Ljubljana, Enota Ljubljana 
Organizacijska oblika: Javni zdravstveni zavod 
Ustanovitev: http://www.zd-litija.si/doc/odlok.pdf 
Statut: http://www.zd-litija.si/doc/statut.pdf 
Sektorska pripadnost:(SKIS) 13133 
Glavna dejavnost:Q86.210 – splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Registrska številka:5023033672 
Matična številka:5056845 000 
ID številka za DDV:SI16823192 
Št. transakcijskega računa:SI56 0110 0600 0070 057 
 
Direktor: 
Mario Bjelčević, dr. med., spec. urg. med. 
Telefon: 01-8900-402 
E-pošta: mario.bjelcevic@zd-litija.si, uprava@zd-litija.si 
 
Pomočnik in namestnik direktorja: 
Denis Kordež, dipl. zn. 
Telefon: 01-8900-403 
E-pošta: denis.kordez@zd-litija.si 

http://www.zd-litija.si/katalog-informacij


 
 
 

3. OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA  

Področje dela zavoda je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, ki 
je bil sprejet s strani občine Litija dne 27.06.1991 in v Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda zdravstveni dom Litija, dne 23.11.1995, v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda 



Zdravstveni dom Litija s strani Občine Litija dne 08.03.2007 in Občine Šmartno pri Litiji z dne 
22.02.2007 
 
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, v skladu s 7. Členom Zakona o 
zdravstveni dejavnosti, ki obsega: 
 

1. Osnovna zdravstvena dejavnost 

• Splošna medicina-družinska medicina 

• Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

• Zdravstveno varstvo za šolske otroke in mladino 

• Nujna medicinska pomoč 

• Zdravstveno vzgojni center  

• Dispanzer za žene  

• Referenčna ambulanta 

• Splošna ambulanta v socialnem zavodu 
2. Specialistična zdravstvena dejavnost 

• Okulistika 

• Ultrazvok 

• Dispanzer za mentalno zdravje 

• RTG 

• Antikoagulantna ambulanta 
3. Zobozdravstvena dejavnost 

• Zobozdravstvena dejavnost za odrasle 

• Zobozdravstvena dejavnost za mladino 

• Ortodontija 

• Zobozdravstvena vzgoja za ustno zdravje 
4. Druge zdravstvene storitve 

• Fizioterapija 

• Patronažna služba 

• Dispanzer za mentalno zdravje 

• Reševalna služba 

• Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem 

• Sanitetni prevozi na in z dialize 

• Ostali sanitetni prevozi bolnikov 
5. Druge nezdravstvene storitve 

• Finance, računovodstvo 

• Kadrovska 

• Tajništvo 

• Informacije 

• Tehnično vzdrževanje 
 

 
 
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Litija in občine Šmartno pri Litiji v 
skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Zavod je organiziran enovito in opravlja delo v: matičnem Zdravstvenem domu v Litiji, Partizanska pot 
8a 
 
 



 

4.ORGANIZACIJA DELOVNEGA PROCESA V ZAVODU 

VODSTVO 
 
Direktor: 
Mario Bjelčević, dr. med., spec. urg. med. 
Telefon: 01-8900-402 
E-pošta: mario.bjelcevic@zd-litija.si, uprava@zd-litija.si 
 
Pomočnik in namestnik direktorja: 
Denis Kordež, dipl. zn. 
Telefon: 01-8900-403 
E-pošta: denis.kordez@zd-litija.si 
 
 
 
Enota Služba zdravstvenega varstva splošne medicine 
Vodja: Milojka Juteršek, dr.med., spec. spl. medicine 
Telefon: (01) 89 00 412 [centrala - (01) 8900 400] 
 
 
Enota: Služba zdravstvenega varstva otrok in mladine 
Vodja: asis. Barbara Jemec Zalar, dr.med., spec. druž. med. 
Telefon: (01) 8900 413 [centrala - (01) 8900 400 ] 
 
 
Enota Služba za nujno medicinsko pomoč 
Vodja: Mario Bjelčević, dr. med., spec. urg. med. 
Telefon: (01) 8900 400 [centrala - (01) 8900 400 ] 
 
 
Enota Služba zdravstvenega varstva žensk 
Vodja: Irena Kirar Fazarinc, dr.med., spec. ginekolog 
Telefon: (01) 89 00 410 [centrala - (01) 8900 400 ] 
 
 
Enota Služba zdravstvenega varstva na domu 
Vodja: Aleksandra Ostrež, DMS 
Telefon: (01) 89 00 419 [centrala - (01) 8900 400 ] 
 
 
Enota: Reševalna služba 
Vodja: Zoran Perič 
Telefon: (01) 89 00476 [centrala - (01) 8900 400 ] 
 
 
 



Enota: Zobozdravstvena služba 
Vodja: Tina Slivar, dr. dent. medicine 
Telefon: (01) 89 00 414 [centrala - (01) 8900 400 ] 
 
 
Ostale kontaktne podatke in informacije o delu ambulant pridobite na: http://www.zd-litija.si/oddelki 
 
 

5.KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ 

Direktor: 
Mario Bjelčević, dr. med., spec. urg. med. 
ZD Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija 
Telefon: 01-8900-402 
E-pošta: mario.bjelcevic@zd-litija.si, uprava@zd-litija.si 
 
 
 

6. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH 

SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA: 

 
Državni predpisi http://www.pisrs.si/Pis.web/ 
Predpisi EU https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl  
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si  
Ministrstvo za zdravje RS: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/  
 
Zakon o pacientovih pravicah   http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281   
Zakon o zdravstveni dejavnosti http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213 
 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336 
 
Zakon o varstvu osebnih podatkov  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906 
 
Zakon o javnih naročilih http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086  
Zakon o zdravstveni inšpekciji http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1373  
 
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena 
besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči 
odškodninsko ali kako drugače. 
 

http://www.zd-litija.si/oddelki
http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
http://www.uradni-list.si/
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1373


 

                                7. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV 

 
Povezava na portal lokalnih skupnosti: 
 
Občina Litija http://www.litija.si 
 
Občina Šmartno pri Litiji  http://www.smartno-litija.si 
 
Povezava na državni register predpisov: 
 
Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS  https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ 
 
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS http://www.dz-rs.si/ 
 
Povezava na EU portal: : 
 
Predlogi predpisov na EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html 
 
5. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila 
 
Javno naročanje - ZJN3 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086 
 
ePortal javnih naročil https://www.enarocanje.si/  
 

8. SEZNAM EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ORGAN: 

• Evidence s področja dela 

• Katalog zbirk osebnih podatkov po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) 

• Osnovna medicinska dokumentacija, vsebina evidence: Podatki o zbirki podatkov se nanašajo 
na bolnike in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o bolnikih, ki jo uporabljajo 
izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.  

• Način pridobivanja podatkov: Zavod pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno 
od posameznika, na katerega se podatki nanašajo.  

• Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke dobijo na podlagi Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 
Splošne uredbe EU št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR) in Zakona o pacientovih 
pravicah. 

• Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. 
sodišče, policija). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo osebe, na katero 
se podatki nanašajo.  

• Pogoji dostopa: Varovanje osebnih podatkov (ZVOP, GDPR, ZPacP). 

http://www.litija.si/
http://www.smartno-litija.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/
http://www.dz-rs.si/
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
https://www.enarocanje.si/


9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

 
 
 
 
Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem 
 
Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih 
storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. 
 
Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni 
na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 
 
Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem 
 
Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. 
Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni 
na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 
 
Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem 
 
Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega 
doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. 
Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni 
na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 
 
Ime zbirke: rentgenski informacijski program 
 
Namen zbirke je podpora radiološki slikovni diagnostiki, hranjenje in posredovanje RTG posnetkov. 
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih  
podatkov (ZVOP-1). 
Dostop do zbirke: Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in 
gesla z avtorizacijo oziroma tisti, ki so jim dodeljene pravice . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               10. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV 

• Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 
 

• Statut zavoda 
 

• Drugi pomembni dokumenti: 
 

- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev - sklenjena z zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije 

- Sistemizacija delovnih mest ZD Litija 
- Izjava o varnosti pri delu ZD Litija 

 
Poročilo o poslovanju za leto: 
 
2017 (PDF dokument) 
2018 (PDF dokument) 
2019 (PDF dokument) 
2020 (PDF dokument) 
2021 (PDF dokument) 
2022 (PDF dokument) 
 
Finančni načrt: 
 
2017 (PDF dokument) 
2018 (PDF dokument) 
2019 (PDF dokument) 
2020 (PDF dokument) 
2021 (PDF dokument) 
2022 (PDF dokument) 
2023 (PDF dokument) 
 
 
 

   11. VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. POSAMEZNIH              

DOKUMENTOV 

• Informacije v zvezi z organizacijo in notranjim poslovanjem zavoda: statut, pravilniki, 
poslovniki, navodila, drugi interni akti zavoda in dokumentarno gradivo.  

• Informacije o zdravnikih, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v ZD Litija, kot tudi o zdravnikih, ki 
jih zavarovane osebe lahko izberejo v skladu s pravili Obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
njihovi ordinacijski časi, čakalne dobe, načini naročanja, odgovorne osebe za vodenje čakalnih 
seznamov idr. so objavljene na spletni strani ZD Litija (http://www.zd-litija.si/). 

• Informacije o človeških virih: kadrovski načrti in drugo gradivo kadrovskega načrtovanja, 
dokumentirano gradivo o zaposlovanju, postopki imenovanja in razrešitev, razporejanje, 
napredovanje ter prenehanje delovnega razmerja, dokumentarno gradivo o sistemu plač in 



sistemu nagrajevanja, dokumentarno gradivo o izobraževanju in usposabljanju, 
dokumentarno gradivo s področja varstva pri delu in požarne varnosti.  

• Poslovna in finančno računovodska dokumentacija: podatki poslovne, finančne in 
računovodske dokumentacije, javna naročila – dokumenti v zvezi s postopki izvedbe javnih 
naročil.  

• Informacije o delovanju zavoda: sporočila za javnost s strani vodstva ZD so objavljene na 
spletni strani ZD Litija (http://www.zd-litija.si/). 

• Druge informacije javnega značaja: evidence delovnega časa, pritožbeni postopek, čakalne 
knjige, naročilne knjige, ceniki samoplačniških storitev idr. 

12. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV 

 
Zavod ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali drugih zakonodajnih postopkov. 
 
Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod: 
 

- Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja. 
- Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1). 
- Odločanje o pritožbi posameznikov po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP). 

 
Pritožbene postopke pri uveljavljanju pravic zavarovancev do zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanje vodi direktor Zdravstvenega doma Litija v skladu s statutom in drugimi pravili. Knjiga 
pritožb in pohval se nahaja pri telefonistu – informacije. 
 
 
Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega 
pooblaščenca. 
https://www.ip-rs.si/?id=159 
 

13. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v 

naslednjih predpisih: 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 56/06) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336 

 

Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941  

DOSTOP NA SPLETNI STRANI 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda www.zd-litija.si 

 

http://www.zd-litija.si/
https://www.ip-rs.si/?id=159
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.zd-litija.si/


DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE 

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite 

osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti. 

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do 

informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja. 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da 

vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.  

Ustna zahteva 

Ustno zahtevo lahko vložite: 

- osebno na sedežu zavoda, Partizanska pot 8a, 1270 Litija, od ponedeljka do petka med 08.00 

in 13.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru 

zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne 

zahteve. 

- telefonsko na številki 01 8900 402. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno 

povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je 

zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za 

dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.  

Pisna zahteva 

Pisno zahtevo lahko vložite: 

- na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Partizanska pot 

8a, 1270 Litija od ponedeljka do petka med 08.00 in 13.00 uro. 

- po pošti na naslov Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija. Zahteva mora 

vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno 

pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z 

njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). 

- po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov uprava@zd-litija.si 

Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. 

V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva. 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne 

stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski 

zapis). 

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami 

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. Prosilci 

se lahko zglasijo osebno v tajništvu ZD Litija, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo 

zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo. 

 



V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za 

posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne 

zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja 

svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. 

 

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen 

ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v 

večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov 

posredovanja zahtevanih informacij. 

 

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu z 12. členom Uredbe 

o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mogoč, da je v stavbi zdravstvenega 

doma dvigalo. Vse informacije je možno pridobiti tudi v tekstovni obliki. 

 

Od 8. maja 2016 je v uporabi enotni stroškovnik materialnih stroškov, 17.člen , ki ga določa Uredba o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941 

 

14.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

- seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, 

- ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev, 

- čakalne dobe 

 

 

 

       Odgovorna oseba: 

      Mario Bjelčević, dr.med.spec.urg.med. 

                

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

