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ZAPISNIK 
 
rednega letnega delovnega srečanja pooblaščenih izvajalcev prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa odpadnih voda (v nadaljevanju: pooblaščenci), ki je bilo v četrtek, 4.12.2014, ob 
9:30 uri v sejni sobi Agencije RS za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana. 
 
Prisotni:  

- Predstavniki pooblaščencev, kot izhaja iz Priloge 1, 
- ARSO: Sektor za kakovost voda: mag. Nataša Žitko-Štemberger, Neva Čopi, Nikolaj  

Grgurevič, Sergij Tavčar, Lucija Senčar, Gregor Kepec, Marjan Zajc, Tina Rejc, 
Doroteja Čarni, Rok Brinc, mag. Erna Tomaževič, Mateja Jelovčan; Sektor za 
Upravne zadeve: Kornelija Kodrič, Mihael Nunčič. 

- MOP: mag. Nataša Vodopivec. 
 
Dnevni red:  

1. uvodni pozdrav, 
2. predstavitev novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo poročil o obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda za leto 2014, 
3. predstavitev novosti v zakonodaji (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/14) in Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 54/14),  

4. predstavitev osnutka Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda ter pogojih za njegovo izvajanje, 

5. razno. 
 
Ad.1 Uvodni pozdrav s splošnimi informacijami (mag. Nataša Žitko Štemberger) 
 
Vodja Sektorja za kakovost voda, mag. Nataša Žitko Štemberger, je zaželela dobrodošlico 
vsem udeležencem srečanja in na kratko predstavila dnevni red srečanja ter statistiko o 
pregledanih in zavrnjenih poročilih o obratovalnem monitoringu odpadnih voda v letih od 
2010 do 2013. 
 
Podrobnosti - že poslana predstavitev. 
 
Ad.2 Predstavitev novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo poročil o obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda za leto 2014 (Tina Rejc) 

 
Predstavnica Sektorja za kakovost voda, Tina Rejc, je predstavila  spremembe v elektronskih 
obrazcih za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2014 (v 
nadaljevanju: poročila) in Navodila za izpolnjevanje obrazcev. 
 
V predstavitvi je najprej poudarila, da e-naslov za oddajo poročil ostaja isti                 
(gp.arso-vode@gov.si), tako tudi datumi za oddajo digitalnih potrdil (15.1.2015) ter poročil za 
KČN (31.1.2015) in industrijske naprave (31.3.2015). Posebej je opozorila, da je treba na 
ARSO v vsakem primeru poslati obvestilo, ali so se podatki o imetnikih digitalnih potrdil 
spremenili ali ne. Poudarila je, da morajo pooblaščenci za izdelavo in posredovanje poročil 
za leto 2014 posredovati NOVO pooblastilo, datirano z letnico 2015. 
 
V nadaljevanju je opozorila na bistvene nepravilnosti pri izdelavi poročil ter posamezne 
spremembe znotraj obrazca samega, ki je v testni fazi. Predlagala je, da se obrazci testirajo 
še s strani pooblaščencev in morebitne napake sporočijo do 19.12.2014. 
 
Podrobnosti o pogostih nepravilnostih ter spremenjenih obrazcih v že poslani predstavitvi. 
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Sledila so vprašanja pooblaščencev: 
 
Vprašanje (Tancar, ACRONI): Ali je treba pod rubriko »Vpiši datum OVD« vpisati OVD ali 
spremembo OVD, če le ta je? 
Odgovor (ARSO): Vpisati je treba vse veljavne odločbe (OVD in spremembe). 
 
Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): Ali je treba vpisati leto naslednjega monitoringa za KČN za 
vse KČN ali samo za tiste, ki so manjše od 2.000 PE? 
Odgovor (ARSO): V vsakem primeru je treba vpisati letnico naslednjega monitoringa. 
 
Vprašanje (Kahne Juriševič, NLZOH KP): Kako v poročilu prikazati rezultate meritev 
skupinskih parametrov? 
Odgovor (ARSO): V tabelo se vpiše vsak parameter posebej. To je pomembno tudi zaradi 
izračuna letnih količin onesnaževal. 
 
Ad.3.1 Predstavitev novosti v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 54/14) (Kornelija Kodrič) 
 
Kornelija Kodrič s Sektorja za upravne zadeve je predstavila nekaj novosti v Uredbi o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ena od pomembnejših 
novosti je uvedba predhodnega postopka, ki je bil v nadaljevanju predstavljen. Poudarila je, 
da je predhodni postopek obvezen za vse posege (ne glede na prag, ki je v uredbi določen 
za posamezen poseg) iz citirane uredbe, če se bodo financirali iz kohezijskih sredstev.  
 
Podrobnosti – že poslana predstavitev. 
 
Ad.3.2 Predstavitev novosti, ki jih je v obstoječo uredbo vnesla Uredba o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/14) (mag. Nataša Vodopivec) 
 
Mag. Nataša Vodopivec, predstavnica z Ministrstva za okolje in prostor, je pojasnila, da se je 
uredba spremenila zaradi uskladitve s TiO2 uredbo. Poleg navedenega je dodanih še nekaj 
manjših popravkov, zlasti z vidika odprave nejasnosti pri izvajanju v praksi. 
 
Podrobnosti – že poslana predstavitev. 
 
Ad.4 Predstavitev osnutka novega Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (mag. Nataša Vodopivec) 
 
Mag. Nataša Vodopivec je predstavila tudi predlog Pravilnika o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje ter prosila, da se 
ji morebitne pripombe posreduje do 11.12.2014 na elektronski naslov: gp.mop@gov.si. 
Poudarila je, da se pravilnik spreminja zaradi nove TiO2 uredbe ter usklajevanja z drugimi 
veljavnimi predpisi ob upoštevanju nomotehničnih pravil. Spreminja se struktura pravilnika, 
vsebina ostaja povečini enaka. Na koncu je izpostavila tri vprašanja za pooblaščence, pri 
katerih je Ministrstvo pri pripravi tega predpisa še malce v dilemi: 
- Kateri tèrmin uporabiti - meritve pretoka ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem? 
- Ali manjka kateri od parametrov, za katerega se v praksi izvajajo meritve, pa ni vključen 

v Prilogi 2? 
- V pravilniku se lahko navajajo samo tisti standardi, ki so sprejeti kot SIST. Če želimo 

navajati druge standarde, moramo dati pobudo, da se ti standardi privzamejo kot SIST. 
Ali se torej uporabljajo še kakšne metode, za katere ne obstajajo standardi, privzeti kot 
SIST? 
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Podrobnosti – že poslana predstavitev. 
 
Ad.5 Razno  
 
V nadaljevanju so sledila vprašanja pooblaščencev ter odgovori predstavnikov ARSO 
oziroma MOP-a. 
 
Vprašanje (Šepetavc, VIPAP): Zaključki BAT-ali velja za tiste, ki so bili že sprejeti? Kdaj jih 
morajo zavezanci začeti uporabljati: ko so bili objavljeni v EU Uradnem listu ali ko bodo 
objavljeni v Uradnem listu RS? 
Odgovor (ARSO/MOP): Da, zaključki BAT, ki so bili že sprejeti, veljajo. Celoten prenos se bo 
izvedel, vendar je bilo pri dosedanjih aktivnostih ugotovljeno, da bi bilo bolj smiselno vsak 
zaključek prenesti v svojem predpisu, da ne bodo vsebine posameznih zaključkov razpršene 
po posameznih predpisih (uredbah po 17. in 20. členu ter pravilnikih po 101. Členu ZVO). 
Vendar pa končna odločitev načina prenosa še ni sprejeta. Ko bodo zaključki zapisani v 
slovenskih predpisih, jih je treba začeti uporabljati. Zaključki BAT veljajo neposredno - z 
objavo v EU Uradnem listu, vendar pa ZVO-1 predpisuje, da jih moramo prenesti v naš 
pravni red.  
 
Vprašanje (Krhin, NLZOH NM): Kako določiti dodatne parametre v izcedni vodi - parametre, 
ki so v izlužku odpadkov - kaj to pomeni? 
Odgovor (ARSO/MOP): ARSO te parametre določi v postopku izdaje OVD, in sicer na 
podlagi ocene odloženih odpadkov. 
 
Vprašanje (Ivanuša Šket, NLZOH MB): Kako pridobiti podatke o izlužkih - ni definirano? 
Veliko je odlagališč, kjer so se začeli odpadki odlagati, preden so bile ocene narejene. Ali 
lahko uporabimo ocene odpadkov? 
Odgovor (ARSO/MOP): ARSO se opira na ocene odpadkov.  
 
Vprašanje (Fister, NLZOH KR): Kakšen namen ima v prilogi 2 stolpec referenčna metoda? 
Odgovor (ARSO/MOP): Včasih je bilo tako, da ni bilo metod. Potem so metode bile in je bil 
predlog, da bi se črtale. V pogovoru s pooblaščenci pa se je izkazalo, da je zadeva 
dobrodošla, ker je to okvir, kako najti metodo za posamezen parameter. Zato se tudi reče, da 
je metoda referenčna. Namesto metode, ki je zapisana v prilogi, se lahko uporabi tudi druga, 
enakovredna mednarodno priznana metoda (standard), ali druga metoda, za katero je 
pooblaščeni izvajalec pridobil akreditacijo, če daje rezultate, ki so enakovredni rezultatom, 
pridobljenim z referenčno metodo. 
 
Vprašanje (Tepuš, JP Komunala Ptuj): Pomembna je terminologija. Ali uporabljamo izraz 
»metoda« ali »parameter«. Predlagam izraz »metoda«. Zanima me tudi kaj pomeni 30% 
metod pri podizvajalcih?  Kovine se delajo samo na ICP, pa jih je veliko. Ena kovina je en 
parameter. Predlagam 30 odstotkov metod. 
Odgovor (ARSO/MOP): Bomo še razmislili in vključili v pravilnik. 
 
Vprašanje (Krhin, NLZOH NM): Kdo izvaja meritve pretoka vodotoka? 
Odgovor (ARSO/MOP): To je obveza zavezanca, ki jo zapišemo v OVD, skladno z ZVO-1 pa 
bi jo moral izvajati pooblaščenec. Takih zavezancev je malo. 
 
Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): Zakaj je potem »pretok« v tabeli 2? To bi pomenilo, da je 
obveznost pooblaščenca, in mora za to imeti pooblastilo. 
Odgovor (ARSO/MOP): V tabeli 2 je »pretok« mišljen za odpadno vodo, ne pa za vodotok. 
 
Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): Ali je treba pri sekundarnem čiščenju tudi meriti celotni fosfor 
in celotni dušik na vtoku? 
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Odgovor (ARSO/MOP): Ne. Ta obveza velja za terciarno čiščenje. Lahko pa se merita, če je 
na KČN priključen industrijski onesnaževalec, ki se mu pri odmeri okoljske dajatve 
upoštevata učinka čiščenja tudi za N in P. 
 
Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): Kdaj govorimo o polni obremenjenosti KČN pri prvih 
meritvah? Ali se da v Pravilniku še kaj popraviti? 
Vprašanje (Tepuš, JP Komunala Ptuj): V praksi je polna obremenitev težava - ali je 30 % 
obremenitev v redu? 
Odgovor (ARSO/MOP): Sprejemamo predloge iz prakse. Ni bistveno ali je 50 % obremenitev 
ali 100 %, problem je, če je npr. 1 %. Glede na poslane predloge bomo ponovno proučili 
ustreznost termina »polne obremenitve«.   
 
Vprašanje (Pečanec, NLZOH KR): Glede meritev LKCH - v Splošni uredbi so parametri 
izraženi v različnih merskih enotah? Ali posamezen parameter iz skupinskega parametra 
izražati v mg Cl/l ali kot mg/l konkretnega parametra? 
Odgovor (ARSO/MOP): Vsi (skupinski in posamezni) se izražajo enako: kot mg Cl/l. 
 
Komentar (Fister, NLZOH KR): Spojina heksakloro-1,3-butadien (HCBD) se je vrinila med 
parametre LKCH, pa ne spada mednje. 
Odgovor (ARSO/MOP): Imamo že zabeleženo, da moramo v pravilniku popraviti. 
 
Vprašanje (Ivanuša Šket, NLZOH MB): Ali se lahko dopolni oziroma natančno definira 
merjenje parametrov v prilogi 2, v povezavi z drugim odstavkom 7. člena? V Uredbi o 
odlagališčih je zadeva definirana. 
Odgovor (ARSO/MOP): Posvetovali se bomo s kolegi z odpadkov. 
 
Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): Odvzem pooblastila - v kakšnem časovnem obdobju se to 
šteje? Je možno »več kot 1x« spremeniti?  
Odgovor (ARSO/MOP): Lahko spremenimo na »več kot 2x«. Upošteva se  celotno obdobje 
od pridobitve pooblastila, ne pa samo posamezno koledarsko leto.  
 
Komentar (Jurša, NLZOH MB): Rok (15 dni) za popravek poročil je zelo kratek. Velikokrat se 
zgodi, da nas zavezanec ne obvesti pravočasno, če je npr. na dopustu.  
Odgovor (ARSO/MOP): To je rok iz uredbe, ki ureja okoljsko dajatev, zato ga ni mogoče 
podaljšati. O spremembi bomo razmislili. 
 
Vprašanje (Krhin, NLZOH NM): Prijava na inšpekcijo, če merilno mesto ni urejeno - zakaj 
morajo pooblaščenci prijavljati inšpektorjem? 
Odgovor (ARSO/MOP): Če merilno mesto ni urejeno, pooblaščenec ne more izvesti meritev, 
zato je potrebna prijava. Če pooblaščenec izvaja prve meritve in MM ni urejeno, opravite 
prve meritve, ko uredi MM. Rezultati meritev izvedenih na neustreznem merilnem mestu so 
gotovo vprašljivi, monitoring ni opravljen v skladu z zakonodajo! 
 
Komentar (Jurša, NLZOH MB): Največkrat je problem, da le pri meritvah pretoka merilno 
mesto ni urejeno. Vzorec dobiš, merjenje pretoka pa ni mogoče. 
Predlog (več pooblaščencev): Inšpektorja naj obvešča ARSO. Na Sektorju za emisije v zrak 
v poročilu samo zapišejo ali je merilno mesto urejeno ali ne. 
Odgovor (ARSO/MOP): Vi ste pooblaščeni s strani države, zato ste dolžni sporočiti 
nepravilnosti inšpektorju. Se bomo o tem še posvetovali. 
 
Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): V osnutku pravilnika  piše, da se mora pooblaščenec 
udeležiti medlaboratorijskega primerjalnega preizkušanja, ki ga organizira ministrstvo. Ali je 
temu še tako?  
Odgovor (ARSO/MOP): ARSO medlaboratorijskega primerjalnega preizkušanja ne organizira 
več. Bomo upoštevali pripombo. 
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Komentar (Krhin, NLZOH NM): V 20. členu je zahtevano tudi merjenje pretoka padavinskih 
odpadnih voda v času vzorčenja; meritve pretoka ni možno izvajati za padavinske vode -
ponavadi simuliramo. 
Odgovor (ARSO/MOP): Se  bomo posvetovali in ustrezno popravili. 
 

Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): 34. člen prehodnih določb - če se ne da določiti pretoka 
odpadne vode – ali lahko kot podatek o količini vode uporabimo podatek iz stacionarnega 
merilnika pretoka? 
Odgovor (ARSO/MOP): Vse meritve mora izvesti pooblaščenec (razen trajnih meritev). Če 
piše »meritve«, so mišljene meritve pooblaščenca (tako pravi ZVO-1). 
 

Komentar (Krhin, NLZOH NM): V Prilogi 4 je zahtevana šifra IPPC dejavnosti, čeprav v 
obrazcu za poročilo te šifre že nekaj let ni več. 
Odgovor (ARSO/MOP): Prilogo 4 bomo uskladili  z obrazcem. 
 
Komentar (Jurša, NLZOH MB): Na podlagi 21. člena je za vsako koledarsko leto treba 
izdelati poročilo. To ne velja za KČN manjše od 1.000 PE.  
Odgovor (ARSO/MOP): Bomo popravili in zapisali, da je treba izdelati za vsako leto, ko se 
izvaja obratovalni monitoring. 
 

Komentar (Jurša, NLZOH MB): Prvi odstavek, 19. člen (letne količine) - kaj pomeni izraz »iz 
rezultatov meritev«? Treba popraviti. 
Odgovor (ARSO/MOP): Pomeni, kar izmerite pooblaščenci. 
 

Vprašanje: (Jurša, NLZOH MB): 19. člen: letna količina odpadnih voda (v primeru trajnih 
meritev) se ugotavlja iz meritev pooblaščencev – torej ne iz podatkov, ki jih predloži 
zavezanec?  
Odgovor (MOP/ARSO): Gre za še nerešeno področje stacionarnih merilnikov pretoka, ki so v 
lasti zavezancev.  
Komentar (Fister, NLZOH KR): Zavezanec bi se v tem primeru moral akreditirati za merjenje 
pretoka odpadne vode. Trenutno so po obstoječi zakonodaji rezultati stacionarnega merilnika 
pretoka regularni samo pri tistih zavezancih, ki so hkrati tudi pooblaščenci.  
 

Vprašanje (Tancar, ACRONI): Splošna uredba - ali že upoštevamo nove mejne vrednosti? 
Odgovor (ARSO/MOP): Mejne vrednosti se niso spremenile. V primeru, da bi se, bi bilo 
določeno prehodno obdobje. 
 

Vprašanje (Tancar, ACRONI): Po kateri uredbi naj navajajo vrednotenje? Po novi? 
Odgovor (ARSO/MOP): Navesti je treba obe uredbi (Uredba…UL RS št. 64/12 in 64/14). 
Sicer pa, če se vrednoti po OVD, se napiše »OVD«. 
 

Vprašanje (Jurša, NLZOH MB): Ali je napaka pri drugem odstavku 6. člena - za komunalne in 
skupne čistilne naprave? 
Odgovor (ARSO/MOP): Ni napaka, je možnost, da se dodatni parametri določijo tudi za 
KČN, ker se tudi na KČN odvajajo industrijske odpadne vode. 
 

Komentar (Jurša, NLZOH MB): Peti odstavek 7. člena - dodatne parametre določi 
pooblaščeni izvajalec – prej je bilo, da dodatne parametre določi ministrstvo na podlagi 
predloga pooblaščenega izvajalca.  
Odgovor (ARSO/MOP): Bomo preverili. Lahko so pravniki zadevo črtali na podlagi tega, ker 
je že v uredbi. 
 

Vprašanje (Ivanuša Šket, NLZOH MB): Kaj je z obrazcem za monitoring stanja površinskih 
voda?  
Odgovor (ARSO/MOP): Obrazec je v izdelavi. 
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Na koncu srečanja se je vodja Sektorja za kakovost voda, mag. Nataša Žitko Štemberger, 
zahvalila vsem predavateljem in udeležencem za vprašanja oziroma pripombe ter jim 
zaželela srečno pot domov. 
 

Srečanje je bilo zaključeno ob 14.00. 
 
 
Zapisali: Sodelavci SKV 

 
 
 
 

Priloga 1: Seznam prisotnih pooblaščencev 
 
Ime in Priimek Podjetje e-mail 

Luka Tancar ACRONI d.o.o. luka.tancar@acroni.si  

Andreja 
Podlesnik 

Cinkarna, metalurško kemična industrija Celje 
d.d. andreja.podlesnik@cinkarna.si 

Vesna Rapnik Eko Ekoinženiring d.o.o. vesna.rapnik@ekoravne.si 
Polona Druks 
Gajšek 

ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave 
d.o.o. polona.druks@erico.si  

Mojca Bole 
ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave 
d.o.o. mojca.bole@erico.si  

Marta Fidej Gorenje d.d. marta.fidej@gorenje.si  

Anica Pavlič Gorenje d.d. anica.pavlic@gorenje.si  

Andreja Bezjak IKEMA d.o.o., Inženiring, kemija, marketing andreja.bezjak@ikema.si 

Nives Gregorc Lotrič Certificiranje d.o.o. nives.gregorc@lotric.si  

Darja Dolžan Lotrič Certificiranje d.o.o. darja.dolzan@lotric.si  

Maja Drolka JP  Vodovod-Kanalizacija Ljubljana d.o.o marija.drolka@vo-ka.si 

Andrej Kalčič JP  Vodovod-Kanalizacija Ljubljana d.o.o andrej.kalcic@vo-ka.si 

Brigita Tepuš Komunalno podjetje Ptuj d.d. brigita.tepus@komunala-ptuj.si 

Klavdija Roškar Komunalno podjetje Ptuj d.d. klavdija.roskar@komunala-ptuj.si  

Saška Hodnik Komunalno podjetje Ptuj d.d. saska.hodnik@komunala-ptuj.si 

Tonka Čuk Nigrad JKP d.d. tonka.cuk@nigrad.si  

Marjetka Alfirević Nigrad JKP d.d. marjetka.alfirevic@nigrad.si  

Uroš Drobnič Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. uros.drobnic@rtcz.si  

Anica Murn Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. anica.murn@rtcz.si  

Danijela Herzog TAB-IPM d.o.o. danijela.herzog@tab.si  

Marko Homšak Talum d.d. marko.homsak@talum.si 

Majda Rola Talum d.d. majda.rola@talum.si 

Jasmina Korže Talum d.d. jasmina.korze@talum.si 

Justina Šepetavc Vipap Videm Krško d.d. justina.sepetavc@vipap.si  

Sandra Lileg Vipap Videm Krško d.d. sandra.lileg@vipap.si  

Matevž Gobec NLZOH oddelki na lokaciji Celje matevz.gobec@nlzoh.si  

Rok Tajnšek NLZOH oddelki na lokaciji Celje rok.tajnsek@nlzoh.si  

Vesna Terbovc NLZOH oddelki na lokaciji Celje vesna.terbovc@nlzoh.si  

Barbara Kahne 
Juriševič NLZOH oddelki na lokacijiKoper barbara.kahne.jurisevic@nlzoh.si  

Karl Zupanc NLZOH oddelki na lokaciji Kranj karl.zupanc@nlzoh.si  

Milena Pečanac NLZOH oddelki na lokaciji Kranj milena.pecanac@nlzoh.si  

Boštjan Jordan NLZOH oddelki na lokaciji Kranj bostjan.jordan@nlzoh.si  

Nina Oman NLZOH oddelki na lokaciji Kranj nina.oman@nlzoh.si  

Mojca Fister NLZOH oddelki na lokaciji Kranj mojca.fister@nlzoh.si  

Robert Ferlinc NLZOH oddelki na lokaciji Maribor robert.ferlinc@nlzoh.si  

Hermina Ivanuša 
Šket NLZOH oddelki na lokaciji Maribor hermina.ivanusa.sket@nlzoh.si  
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Tatjana Jurša NLZOH oddelki na lokaciji Maribor tatjana.jursa@nlzoh.si  

Alenka Taljat NLZOH oddelki na lokaciji Nova Gorica alenka.taljat@nlzoh.si  

Matjaž Krhin NLZOH oddelki na lokaciji Novo Mesto matjaz.krhin@nlzoh.si  

 
NLZOH-Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

 
 
 
 


