U Zagrebu, 04. svibnja 2018.
IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
ZA RAZDOBLJE OD PROSINCA 2017. DO SVIBNJA 2018. GODINE
Poštovane članice Skupštine Hrvatske komore primalja, u nastavku dostavljamo Izvještaje tijela
Hrvatske komore primalja koji sadrţavaju najvaţnije aktivnosti koje su se odvijale od sjednice
Skupštine Hrvatske komore primalja odrţane 14. prosinca 2017. godine.
Od aktivnosti Komore posebno bismo istaknuli sljedeće, kronološki poredano:
prosinac 2017.
- 14.12.2017. odrţana je on line sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja. Zapisnik sa sjednice
Skupštine objavljen je na sluţbenoj web stranici Komore: http://www.komoraprimalja.hr/datoteke/Zapisnik%20on-line%20sjedncie%20Skuptine%2014.12.2017.pdf
- 21.12.2017. odrţao se inicijalni sastanak KOKOZ-a u Hrvatskoj liječničkoj komori u vezi
organizacije „2. Kongresa medicinskog prava“ te su sve komore u zdravstvu pozvane da sudjeluju
kao organizatori navedenog Kongresa. Planirano je da se navedeni Kongres odrţi prvi vikend u
listopadu 2018. godine, a isti bi bio koncipiran prema sekcijama komora u zdravstvu. Svaka komora
bi imala svoju sekciju, a planirane su i plenarne sjednice prema izabranim temama. Kongres bi u
konačnici trebao rezultirati Deklaracijom i zbornikom radova.
- 27.12.2017. poslali smo upit Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH u vezi projekta
izgradnje Centra za obuku primalja u Afganistanu. Naime, 11.09.2013. godine obaviješteni smo od
strane navedenog ministarstva o projektu izgradnje Centara za obuku primalja u okviru provedbe
politike razvojne suradnje Republike Hrvatske s Afganistanom te dobili informaciju da će
ministarstvo kontaktirati Komoru za stručnu pomoć i potencijalnu suradnju. Budući da nas od tada
nisu kontaktirali, poslali smo upit kako bismo saznali u kojoj fazi je navedeni projekt.
siječanj 2018.
- 03.01.2018. nominirali smo dva delegata u ICM (International Confederation of Midwives).
Nominirane su: Suzana Haramina i Maja Rečić koje su tu duţnost obavljale i u prethodnom
mandatu ICM-a.
- 19.01.2018. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja
objavljen je na sluţbenim web stranicama Komore s ciljem savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću kako bi sve zainteresirane osobe mogle dati svoje eventualne prijedloge i komentare.
Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi još jedan Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Hrvatske komore primalja radi usklaĎivanja istog sa preporukama ministarstva nadleţnog za
zdravstvo i usklaĎivanja s provedbenim aktima Hrvatske komore primalja. MeĎutim, u navedenom
prijedlogu nismo bili u mogućnosti prihvatiti sve preporuke Ministarstva zdravstva te smo prihvatili
sve one koje su zakonski moguće, a u skladu s ciljevima i aktivnostima Komore.
- 25.01.2018. godine nastavljamo rad u Radnoj skupini za izradu kvalitete i sustava ocjenjivanja u
programu promicanja dojenja. Odrţan je sastanak navedene Radne skupine na kojem smo
sudjelovali u izradi prijedloga akreditacijskih standarda u programu „Rodilište-prijatelj djece“.
veljača 2018.
- 09.02.2018. na sastanku Izvršnog vijeća ELACTA-e, predsjednica Komore Barbara Finderle i
dopredsjednica Komore Maja Rečić svojim sudjelovanjem su doprinijele boljoj promociji dojenja u
Europi.

- 14.02.2018. uputili smo Ministarstvu zdravstva dopis u vezi ţurnog propisivanja sadrţaja i
obrasca primaljske liste, odnosno donošenje pravilnika kojim se utvrĎuje isto, budući da nismo
zaprimili odgovor na brojne upite upućene navedenom ministarstvu po tom pitanju. Članovi
Komore sudjeluju u cijelom nizu projekata kojima je Ministarstvo zdravstva inicijator, a za koje bi
bilo od iznimne vaţnosti propisivanje primaljskih listi od strane Ministarstva zdravstva.
- od 23.02.-24.02.2018. u Antwerpen-u, Belgiji, odrţala se sjednica Izvršnog odbora EMA-e. Istom
je prisustvovala i predsjednica Komore Barbara Finderle, budući da je izabrana kao članica istog.
- 27.02.2018.odrţana je on line sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja. Zapisnik sa sjednice
Skupštine objavljen je na sluţbenoj web stranici Komore http://www.komoraprimalja.hr/datoteke/Zapisnik%20sa%20sjednice%20Skuptine%2027.02.2018.pdf
- 27.02.2018. poslali smo Ministarstvu zdravstva Godišnje izvješće o radu Hrvatske komore
primalja za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. koje smo sukladno čl. 30. Zakona o
primaljstvu obvezni podnijeti ministru nadleţnom za zdravstvo do 1. oţujka, za prethodnu godinu.
ožujak 2018.
- 14.03.2018. predloţili smo teme za prednje navedeni 2. Kongres medicinskog prava u Osijeku:
1.
Priziv savjesti u primaljstvu
2.
Usporedba primaljske djelatnosti kroz zakonske okvire i praksu
Povodom navedenih tema izradili smo anketu za primalje u vezi priziva savjesti te poslali dopise
bolnicama u Hrvatskoj s molbom da nam dostave podatak koliko se primalja u pojedinoj ustanovi
pozvalo na priziv savjesti. TakoĎer smo izradili i anketu za prvostupnice primaljstva u vezi
obavljanja kompetencija sukladno Zakonu o primaljstvu.
Molimo Vas da ispunite navedene ankete i proslijedite svojim kolegicama. Anketu moţete pronaći
na:https://docs.google.com/forms/d/1NRTLX2KFupERG0ziYvXHX_bPnTshjkdWCsb3n2bxHu8/e
dit
- 20.03.2018. se u Ljubljani predsjednica Hrvatske komore primalja, Barbara Finderle sastala sa
izvršnom direktoricom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije i predsjednicom Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije. Raspravljali su o sličnostima i razlikama izmeĎu Komora, a
posebno su se bavile usporedbom javnih ovlasti i ulogama Komore u istima. Sa slovenskim
kolegicama imamo izvrsnu suradnju i vjerujemo da će tako ostati i u budućnosti. U planu je posjet
djelatnika Komore primalja u Zbornicu zdravstvene in babiške nege Slovenije kako bi usporedili
administrativni dio rada i poboljšali kvalitetu usluge koju pruţamo.
- 22.03.2018. na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci odrţan je okrugli stol pod nazivom „Kakav
nam zdravstveni kadar treba". Hrvatsku komoru primalja predstavljala je predsjednica Barbara
Finderle. Raspravljalo se o problemu stupnja obrazovanja neliječničkog kadra koji Hrvatsku
svrstava na najniţe mjesto u EU. Zaključeno je da temelj za obrazovanje neliječničkog kadra treba
biti prvostupništvo u svim strukama u sustavu zdravstva te da vertikalno obrazovanje treba
usuglasiti s radnim mjestima u zdravstvu, odnosno omogućiti školovanje na specijalističkoj i
diplomskoj razini te omogućiti kasnije zapošljavanje.

travanj 2018.
- povodom MeĎunarodnog dana primalja, obavijestili smo rodilišta u Hrvatskoj da će Hrvatska
komora primalja svakom rodilištu dostaviti materijale za obiljeţavanje MeĎunarodnog dana
primalja koji uključuju plakate, bedţeve, slinčeke, naljepnice „Beba u autu“, knjige „Moja
trudnoća“ (čiji su autori primalje) te poklone sponzora Violete i Alkaloida.
- budući da nas je Zdravstveno veleučilište u Zagrebu obavijestilo da je prof. dr. sc. K. K., dr. med.
imenovan voditeljem radne skupine za izradu studijskog programa „Primaljstva“ na Zdravstvenom
veleučilištu u Zagrebu, 09.04.2018. smo mu uputili upit u kojoj fazi je izrada navedenog programa,
no meĎutim još nismo zaprimili odgovor.
- Europsko udruţenje primalja - EMA (European Midwives Association), čiji je Komora član već
dugi niz godina, financijski je podrţala Twinning projekt izmeĎu Češke komore primalja i Hrvatske

komore primalja. Tijekom projekta raditi će se na podijeli znanja i iskustva izmeĎu Komora te će se
organizirati stručni posjeti. S obzirom na to da postoje bitne razlike u primaljskom radu i
obrazovanju u Europi, sigurni smo da ćemo puno naučiti jedni od drugih te novostečeno znanje
prenijeti dalje. Cilj ovog projekta je razmijeniti znanja i iskustva Komora, poboljšati rad i osnaţiti
obje organizacije kako bi iste mogle predstavljati interese primalja u svojoj zemlji. Od ovog
projekta očekujemo osnaţivanje organizacije i primalja u organizaciji, razmjenu znanja i iskustva,
primjenu stečenih znanja kroz razmjenu iskustava, proširenje mreţe organizacije, veću vidljivost
primaljskih organizacija prema vladi, javnosti i drugim zdravstvenim djelatnicima.
- 18.04.2018. uputili smo Ministarstvu zdravstva pismo indikativnog iskaza interesa za Operativni
program "Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020." sukladno preporukama
Ministarstva zdravstva. Iskaz interesa smo uputili za projekt pod nazivom „Kontinuirano dodatno
neformalno usavršavanje primalja iz područja primaljske skrbi“ čiji je cilj:
 ojačati pristup uslugama zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske s naglaskom
na nerazvijena i deprivirana područja i ranjive skupine ţena (maloljetnice, HIV+, ţene s
iskustvom pobačaja i/ili smrti novoroĎenčeta i druge ranjive skupine ţena) kroz odrţivo
povećanje stručnog znanja i vještina primalja u području primaljske skrbi
 uspostava Centra za stručno usavršavanje primalja putem kojeg bi se doprinijelo razvoju
specifičnih i dodatnih znanja i vještina primalja vezanih za specifične segmente sadrţaja
primaljske skrbi za novoroĎenčad i posebno osjetljive skupine ţena. Stručno usavršavanje bi
se provodilo kroz predavanja, on line predavanja, interaktivne seminare, vjeţbe na
modelima i simulacijske vjeţbe.
- nastavljamo ukazivati poslodavcima na nepravilnosti vezane za primaljska radna mjesta, dajemo
preporuke kako da se iste uklone te da se odredbe Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta usklade
sa Zakonom o primaljstvu i Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i
medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Pozivamo Vas da se javite u
Komoru ukoliko je u Vašoj ustanovi u tijeku izmjena Pravilnika o sistematizaciji kako bismo mogli
pravovremeno reagirati i na taj način zaštiti primaljska radna mjesta.
- poslali smo upitnik svim delegatima EMA-e vezano za primaljsku praksu u EU te smo obradili
rezultate upitnika koje ćemo prikazati na jednoj od sljedećih edukacija.
- s obzirom da podlijeţemo Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i moramo strogo prema
propisima arhivirati sve dokumente, prostor u kojem djelujemo postao nam je nakon 10 godina
premali te je Vijeće Komore odlučilo da Komora unajmi veći prostor koji bi bio adekvatniji za rad
Komore. U tijeku ljetnih mjeseci prebaciti ćemo poslovanje Komore na novu adresu o čemu ćemo
vas pravovremeno obavijestiti.
- Ured Komore kontinuirano i u rokovima odgovara na zaprimljene dopise i upite, organizira
sjednice tijela Komore te rješava zahtjeve članica u upravnim i neupravnim predmetima
- kao što ste bili obaviješteni, Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti je bio na esavjetovanju do 04.05.2018. S istim smo samo djelomično zadovoljni, te smo sukladno tome poslali
svoje prijedloge za izmjene. Zahvaljujemo svim kolegicama koje su nam poslale svoje komentare.
IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Vijeće HKP je u periodu od prosinca 2017. do svibnja 2018. radilo u sastavu: predsjednica Vijeća
HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Ţeljka Ţivković, članice Vijeća HKP
Milkica Niţić, Ksenija Šalov, Karmen Cecarko-Vidović, Neda Davidović i Silvija Würth.
Vijeće HKP je odrţalo u ovom periodu 6 sjednica on-line i 2 sjednice uţivo.
Na odrţanim sjednicama Vijeće je, izmeĎu ostalog:
donijelo odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor člana/ice Suda Hrvatske
komore primalja;

-

-

donijelo odluku o raspisivanju Javnog natječaja i imenovalo 3 člana/ice Radne skupine za
primaljsku praksu;
usvojilo prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske
komore primalja i utvrdilo pročišćeni tekst istog Pravilnika;
donijelo odluke o raspisivanju natječaja za predsjednice, zamjenice predsjednica i
predstavnica pojedinih Područnih vijeća;
usvajalo Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća;
odlučivalo o ţalbama na rješenja tijela Hrvatske komore primalja;
donijelo odluku da se HUPP-u financijski pomogne u organizaciji XLII. Simpozija
“Samostalnost - izazov ili potreba“ koji će se odrţati 10. - 12. svibnja 2018. godine u Hotelu
Park u Čakovcu;
usvojilo prijedlog Liste primalja koje će provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete za
razdoblje od 01.03.2018. do 01.03.2019;
usvojilo prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu;
donijelo odluku da se unajmi novi prostor Ureda Komore u poslovnoj zgradi na kriţanju
Ulice Grada Mainza i Slovenske ulice;
donijelo odluku da se traţi tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
Hrvatskog sabora u vezi poloţaja primalja u RH.

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Sud Komore je u periodu od prosinca 2017. do svibnja 2018. godine radio u sastavu Milkica Niţić i
Vera Divjak – članice Suda Komore.
Maja Rečić dana 05. listopada 2017. godine podnijela je ostavku na mjesto članice/predsjednice
Suda Komore te je Vijeće Komore istu prihvatilo i donijelo odluku o raspisivanju 4 javna natječaja
za člana/članicu Komore. Do dana sastavljanja ovog izvještaja nije izabran/na novi/a član/ica Suda
Komore.
Sud Komore nije odrţao niti jednu sjednicu u periodu od prosinca 2017. do svibnja 2018. godine.
IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od prosinca 2017. do svibnja 2018.
radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Nikolina Domazetović, Mirjana MateEllö - članice Povjerenstva.
On line sjednica Etičkog povjerenstva odrţana je dana 02. oţujka 2018. godine. Sjednici su
prisustvovale Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Nikolina Domazetović, Mirjana Mate
Ellö - članice Povjerenstva. Članice Povjerenstva su razmatrale Zahtjev Pučke pravobraniteljice
P.P.-8-3-293/18-44-6 od dana 22.02.2018. godine za postupanjem u nadleţnosti Komore. Članice
Etičkog povjerenstva donijele su odluku o pokretanju postupka radi utvrĎivanja je li došlo do
povrede odredaba Etičkog kodeks primalja te zahtjev za provoĎenje izvanrednog stručnog nadzora.
Sjednica Etičkog povjerenstva odrţala se i uţivo dana 25. travnja 2018. te se na istoj raspravljalo o
pristiglim očitovanjima primalja vezano uz povrede odredbi Etičkog kodeksa. Na navedenoj
sjednici donesena je odluka o nepodnošenju Zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka Sudu
Komore budući da na temelju pristiglih očitovanja nije utvrĎeno da postoji osnovana sumnja da su
primalje K.P. i S.A. počinile povredu radnih duţnosti i ugleda primaljstva sukladno čl. 19. st. 2.
Pravilnika o radu Etičkog povjerenstva.
Zahtjevi i odluke za oslobaĎanje od plaćanja članarine bile su opseţan dio posla Etičkog

povjerenstva. U navedenom vremenskom periodu u Komori je zaprimljen 101 zahtjev. Zahtjevi se
odnose na oslobaĎanje od plaćanja članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 77
slučaja, 5 zahtjeva je odbijeno kao neosnovano, a 5 zahtjeva se smatra povučenim iz razloga
nepravovremene upotpune. Trenutno je u postupku rješavanja 11 zahtjeva te njih 3 zbog nepotpune
dokumentacije.
Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 7 članica na plaćanje zaostataka duţne članarine.
IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR I KONTROLU
KVALITETE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja je u periodu od
prosinca 2017. do svibnja 2018. radilo u sastavu: Biserka Matok-Glavaš – predsjednica
Povjerenstva, Sonja Kočiš Čovran i Alenka Blaţi – članice Povjerenstva.
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete odrţalo je sjednice:
 dana 13.12.2017. na kojoj su članice Povjerenstva izradile Godišnji plan stručnog nadzora i
kontrole kvalitete rada za 2018. godinu;
 dana 31.01.2018. na kojoj su članice Povjerenstva donijele odluku o raspisivanju Javnog
natječaja za kandidaturu za provoditelje/ice stručnog nadzora Hrvatske komore primalja za
razdoblje od 01.03.2018. do 01.03.2019. te usvojile tekst istog;
 dana 17.02.2018. na kojoj su članice Povjerenstva izradile prijedlog Liste primalja koje će
provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete za razdoblje od 01.03.2018. do 01.03.2019.;


dana 13.03.2018. na kojoj su članice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete i
predsjednica Komore odlučivale o izvanrednom stručnom nadzoru.

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u periodu od prosinca 2017. do svibnja 2018.
godine provelo jedan izvanredni stručni nadzor i to:
 19. oţujka 2018. nad radom primalje K. P.
Sukladno Ugovoru izmeĎu Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatske komore primalja,
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete redovno krajem svakog mjeseca izvještava
Ministarstvo zdravstva o obavljenim stručnim nadzorima te takoĎer podnosi polugodišnje i godišnje
izvješće o obavljenim stručnim nadzorima.
Dana 05. veljače 2018. zaključen je Ugovor izmeĎu Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i
Hrvatske komore primalja kojim se utvrĎuju odnosi u svezi troškova provoĎenja stručnih nadzora
nad radom primalja za 2018. godinu. Sukladno istom, Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu
kvalitete nastaviti će vršiti stručni nadzor i izvještavati Ministarstvo zdravstva o istom.
IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNA
USAVRŠAVANJE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

PITANJA

I

TRAJNO

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od prosinca 2017. godine do
svibnja 2018. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana
Kunina i Valentina Carboni – članice Povjerenstva.
U vremenskom periodu od prosinca 2017. godine do svibnja 2018. godine Povjerenstvo je
zaprimilo 11 Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te su 5 Zahtjeva usvojena, 2
Zahtjeva su odbijena kao preuranjena, 1 Zahtjev je odbijen kao neosnovan, a 3 Zahtjeva su u

postupku rješavanja.
U vremenskom periodu od prosinca 2017. godine do svibnja 2018. godine Povjerenstvo je
zaprimilo 16 Prijava stručne edukacije za 2018. godinu koje se prijavljuju neovisno od Plana
stručnih sastanaka za 2018. godinu.
Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od prosinca 2017. do svibnja
2018. godine 13 zahtjeva za provjerom znanja.
Dana 05. veljače 2018. godine odrţao se ispit Provjere znanja. Šest kandidatkinja je pristupilo ispitu
provjere znanja te poloţile isti, a tri kandidatkinje su odustale od ispita provjere znanja.
Dana 05. travnja 2018. godine odrţao se ispit Provjere znanja. Tri kandidatkinje su pristupile ispitu
provjere znanja te poloţile isti, a pet kandidatkinja je odustalo od ispita provjere znanja.
Dana 01. siječnja 2018. godine objavljeni su Planovi stručnih sastanaka 20 Područnih vijeća
Hrvatske komore primalja na mreţnoj stranici Hrvatske komore primalja. Područno vijeće
Zagrebačke ţupanije nije dostavilo Hrvatskoj komori primalja Plan stručnih sastanaka za 2018.
godinu.
IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Stručno vijeće Hrvatske komore primalja je u periodu od prosinca 2017. godine do svibnja 2018.
godine radilo u sastavu Banana Kunina, Sonja Kočiš Čovran, Teuta Grdinić, Monika Grgić i
ĐurĎica Stokić.
U gore navedenom periodu nije bilo potrebe za odrţavanjem sjednice Stručnog vijeća Hrvatske
komore primalja.
IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH
KVALIFIKACIJA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Radna skupina za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja je u
periodu od prosinca 2017. godine do svibnja 2018. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka
Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran.
U periodu od prosinca 2017. godine do svibnja 2018. godine pokrenuta su 3 postupka za
priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te su isti u postupku rješavanja.
IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE
KOMORE PRIMALJA
Nakon provedenih javnih natječaja za izbor članova/ica u Radnu skupinu za primaljsku praksu
Hrvatske komore primalja, Vijeće Hrvatske komore primalja je na 84. sjednici imenovalo, na
mandatno razdoblje od 11. siječnja 2018. godine do 10. siječnja 2023. godine, sljedeće članice:
Marijanu Ivančić, Mirjanu Mate – Ellö i Melani Tomas.

Prva konstituirajuća sjednica Radne skupine za primaljsku praksu Hrvatske komore primalja
odrţala se 06. veljače 2018. godine te je na istoj Marijana Ivančić izabrana kao predsjednica Radne
skupine za primaljsku praksu.

Predsjednica Hrvatske komore primalja
Barbara Finderle, bacc. obs.

