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Skrajšani zapisnik 

 trinajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 15.05.2008 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Franc Černe Matjaţ Aškerc, Sonja Peterlin Krznar (od 

18.05 dalje), Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Jernej Peterlin, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar 

(od 18.05 dalje),  Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek,  Marjan Janeţič, Peter Joţe 

Poglajen 

Odsotni: Franc Jaklič 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Simon Hauptamn, Nataša Dobravec, 

Peter Lovšin, Albert Pavli; ravnatelj OŠ Šmartno, Martin Kepa; investitor Kamnolom Kepa, 

Marta Vahtar in Maja Zdešal; predstavnici podjetja ICRO – Inštitut za celostni razvoj in 

okolje, mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta od 15 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- 12. redne seje z dne, 27.03.2008  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 8. točko dnevnega reda »Kadrovske zadeve« in  

predlagal sledeči dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma 

Kepa v Jeţcah – predlog za prvo branje 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – skrajšani postopek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – 

Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), 

ŠS3 (del) in ŠI1 (del) – predlog za prvo branje 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – 

predlog za prvo branje in potrditev Inventurnega poročila Občine Šmartno pri Litiji za 

leto 2007 

6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo 

najboljših doseţkov v Občini Šmartno pri Litiji 

7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem: 

- Soglasje k brezplačni pridobitvi nepremičnin parc. št. 1812/1 in 1810/2 k.o. Liberga 

- Nakup nepremičnine parc. št. 603/2 k.o. Vintarjevec 

- Pridobitev nepremičnin parc. št. 106/1, 112/4 in 112/6 vse k.o. Šmartno 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 
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Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo 

kamnoloma Kepa v Jeţcah – predlog za prvo branje 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – skrajšani postopek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega 

načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami 

ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del) – predlog za prvo branje 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – 

predlog za prvo branje in potrditev Inventurnega poročila Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2007 

6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo 

najboljših doseţkov v Občini Šmartno pri Litiji 

7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem: 

- Soglasje k brezplačni pridobitvi nepremičnin parc. št. 1812/1 in 1810/2 k.o. 

Liberga 

- Nakup nepremičnine parc. št. 603/2 k.o. Vintarjevec 

- Pridobitev nepremičnin parc. št. 106/1, 112/4 in 112/6 vse k.o. Šmartno 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

AD 2). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo 

kamnoloma Kepa v Jeţcah – predlog za prvo branje 

 

Uvod sta podala Peter Lovšin in Marta Vahtar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marjan Janeţič. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Peter Avbelj, Sonja Peterlin Krznar, Matjaţ Aškerc, Joţa Ţurga. 

 

Dodatna pojasnila so podali ţupan Milan Izlakar, Peter Lovšin in Martin Kepa. 

 

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
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- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 svetnikov od 15-ih). 

 

Obrazloţitev glasu je podal Matjaţ Aškerc. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Jeţcah v 

prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – skrajšani postopek 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marjan Janeţič. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janeţič, Matjaţ Aškerc. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.. 

 

Matjaţ Aškerc je predlagal, da se o sprejemu odloka imenuje poimensko. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se o sprejemu 

Odloka o spremembah  in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., glasuje na podlagi drugega odstavka 

61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, to je z poimenskim 

izrekanjem. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 4 glasovi »za« in z 5 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 13 svetnikov od 15-ih). 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja 

Litija d.o.o. v prvem branju. 

 

Poimensko je glasovalo 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«. 

 

»ZA« so glasovali: Peter Avbelj, Franc Černe, Janez Trpin, Miroslav Berčon, Joţe Ponebšek, 

Mirko Koprivnikar, Petra Kovačič. 

 

»PROTI« so glasovali: Matjaţ Aškerc, Tomaţ Gradišek, Jernej Peterlin, Sonja Peterlin 

Krznar. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja 

Litija d.o.o.. 

 

Poimensko je glasovalo 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«. 

 

»ZA« so glasovali: Peter Avbelj, Franc Černe, Janez Trpin, Miroslav Berčon, Joţe Ponebšek, 

Mirko Koprivnikar, Petra Kovačič. 

 

»PROTI« so glasovali: Matjaţ Aškerc, Tomaţ Gradišek, Jernej Peterlin, Sonja Peterlin 

Krznar. 

 

AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega 

načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 

(del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del) – predlog za prvo branje 

 

Uvod sta podala Peter Lovšin in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marjan Janeţič. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Matjaţ Aškerc.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah občinskega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela 

naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del) v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep v je bil sprejet  z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – 

predlog za prvo branje in potrditev Inventurnega poročila Občine Šmartno pri Litiji za 

leto 2007 



- skrajšani zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 5 

 

Uvod je podal Simon Hauptman. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marjan Janeţič. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 

predsednik odbora Franc Černe. 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga. 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Franc Černe, Matjaţ Aškerc. 

 

Franc Černe je podal repliko na Tomaţa Gradiška. 

Tomaţ Gradišek je podal repliko na Franca Černeta. 

Joţe Ponebšek je podal repliko na Matjaţa Aškerca. 

 

Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 

 

SKLEP 1:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema Odlok o zaključnem 

računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 -  v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema inventurno poročilo 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo 

najboljših doseţkov v Občini Šmartno pri Litiji 

 

Uvod je podal ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marjan Janeţič. 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme pravilnik o spremembah 

Pravilnika o vpisu učencev  v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših doseţkov« v Občini 

Šmartno pri Litiji. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem: 

- Soglasje k brezplačni pridobitvi nepremičnin parc. št. 1812/1 in 1810/2 k.o. 

Liberga 

- Nakup nepremičnine parc. št. 603/2 k.o. Vintarjevec 

- Pridobitev nepremičnin parc. št. 106/1, 112/4 in 112/6 vse k.o. Šmartno 

 

Uvod je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Sonja Peterlin Krznar. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Nataša Dobravec. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k brezplačni pridobitvi 

nepremičnin parc. št. 1810/2, travnik v izmeri  363 m2 in 1812/1, travnik v izmeri 723 

m2 obe vpisani v zemljiško knjiţni vloţek 31 k.o. Liberga. Davek od prometa z 

nepremičninami in notarsko overitev podpisa darovalca  plača Občina Šmartno pri 

Litiji. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 

parc. št. 603/2 gozd v izmeri 309 m2, vpisana v zemljiško knjiţni vloţek 95 k.o. 

Vintarjevec pridobi  po vrednosti 15,00 €/m2, kar skupaj znaša 4.635,00 €. Davek od 

prometa z nepremičninami in overitev podpisov prodajalca pri notarju plača Občina 

Šmartno pri Litiji. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnine 

parc. št. 106/1 stanovanjska stavba v izmeri 332 m2 in dvorišče v izmeri 253 m2, vpisna 

v ZKV 323 k.o. Šmartno, parc. št. 112/4 njiva v izmeri 104 m2, vpisana v ZKV 182 k.o. 

Šmartno  in parc. št. 112/6 pašnik v izmeri 120 m2 ter stanovanjska stavba v izmeri 21 

m2 vpisana v ZKV 1030 vse k.o. Šmartno v vrednosti 125.000,00 € menjajo za dvosobno 

stanovanje v izmeri 65 m2 in enosobno stanovanja v izmeri 25 m2 ki se bosta nahajala v 

novo izgrajenem objektu na zemljiščih navedenih v sklepu.  

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni letni 

načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine tako, da se v letni plan 

pridobitve doda brezplačna pridobitev  nepremičnin parc. št. 1810/2 in 1812/1 obe k.o. 

Liberga in pridobitev nepremične parc. št. 603/2 k.o. Vintarjevec. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

AD 8).  Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj Svetnik prosi, če bi lahko na Ministrstvu za okolje in prostor ali na kateri koli 

drugi instituciji pridobili podatek, na katerem mestu med občinami v Sloveniji je Občina 

Šmartno pri Litiji po številu kamnolomov.  

Obravnavali smo mikro prostorski načrt Šmartna, zanima ga kako je z ostalimi deli, kdaj bodo 

prišli na vrsto glede na to, da nekateri investitorji predvsem na  zahodnem delu na Ustju ţe 

čakajo, kdaj se bo ta zadeva rešila oziroma datumsko uredila.  
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V sredstvih javnega obveščanja spremlja, da je v Litiji ţe pričela delovati pisarna za vračanje 

sredstev tistim, ki so utrpeli škodo v neurju 2006. Zanima ga koliko je občina o tem 

obveščena oziroma kakšno je sodelovanje s predmetnim Ministrstvom za okolje in prostor. 

Kot mu je znano, so cenzus zelo zniţali, za oškodovance pod 1.000,00 €.  

Zanima ga kako bo občina ukrepala v zvezi z občinskim zemljiščem oz. javno potjo v 

Kostrevnici. Dovoz do hiše oziroma razširitev te javne poti, ki bi jo lastnik hiše izvedel celo 

na lastne stroške, ovira lastnik zemljišča, torej mejaš, ki je ţe zdavnaj to pravico prenesel na 

občino (še na bivšo Občino Litija). Zanima ga, kako bo občina zaščitila našo skupno lastnino, 

v tem primeru javno pot.  

Joţa Ţurga Mogoče kot pobuda naprej glede na to, da sta bili na moj zadnji predlog zelo 

navdušeni, odgovor je pa bolj ţalosten, upa, da bo ţupan v akcijo še stopil in nadaljeval.  

Franc Černe Zdaj s temi odgovori postavljenimi na prejšnji seji je sicer deloma zadovoljen. 

Strinja se s kolegom Avbljem glede peskokopov ali pa kamnolomov, ki jih imamo v občini in 

predsatvljajo veliko rano v okolju. Daljnovod bo po njegovem mnenju pustil še večjo rano v 

naši občini, kot vsi peskokopi. Navajate, da zadeva v zvezi z gradnjo tega daljnovoda stoji, 

zato meni, da bi bil primeren trenutek, da se to uvrsti kot točka dnevnega reda na naslednjo 

sejo občinskega sveta. Omenjate tega g. Omahna, ki je naš občan, da bi nam dal neke 

usmeritve kako določene ljudi pripraviti do tega.  

Zanima ga kaj, kaj se dogaja z razpisom za prodajo zemljišča pri Kovini, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu. Slišal je, da se nanj niti Kovina ni prijavila, in seveda za kakšno ceno bo to 

zemljišče v končni fazi prodano. Če bo cena ţe tako nizka cena, se mu zdi najbolje, če to 

zemljišče kar podarimo.  

V imenu Gasilskega društva Štangarske Poljane vabi vse svetnike na prireditev, ki bo v 

soboto ob 14.00, ob prevzemu novega gasilskega avtomobila.  

Tomaţ Gradišek svetnik prosi, da se mu odgovori po katerih računovodskih standardih se 

lahko postavke, ki jih je prej omenil, izpuščajo v zaključnem računu.  

Prosi, da se svetnikom naslednjič razdeli tisti sklep, ki so ga sprejeli za Unično in kdo je 

odgovoren, da se vseh teh sklepov ne izvaja. Svetniki so sprejeli veliko sklepov, ki se ne 

izvajajo. Seveda pa dopušča moţnost, da se kdaj kaj spremeni, potem pa bi bilo prav, da bi 

bili svetniki o spremembi obveščeni.  

Matjaţ Aškerc Ne ve kaj naj reče o tistem odgovoru, ki mu ga je ga. Sadar podala na 

njegovo vprašanje. Zato bo poiskal odgovore na instanci višje. 

Glede na to, da morajo javni zavodi oddati svoje zaključne račune do konca petega meseca. 

Zato prosi, da se svetnikom posreduje zaključni račun JP KSP Litija d.o.o. in Javnega zavoda 

Bogenšperk.  

V Odloku o ravnanju z odpadki v 6. členu piše: »Kosovne in nenevarne odpadke, ki nastajajo 

v gospodinjstvu izvajalec zbira in odstranja občasno« pa tako naprej, da ne bo predolg. 

Najmanj enkrat letno in jih odloţi na za to določena mesta.  V Martinovem glasu pa gospod 

ţupan sporoča, da letos tega odvoza ne bo, se pravi da sedaj zavestno ali pa nezavestno kršite 

Odlok o ravnanju z odpadki. Svetnik prosi, da se mu to utemelji oziroma pojasni zakaj.  

V 77. členu poslovnika poglavje sedem »Programiranje dela občinskega sveta in njegovih 

delovnih teles« piše, bo kar citiral »Ţupan po posvetu s kolegijem občinskega sveta, pripravi 

predlog okvirnega programa dela občinskega sveta za posamezno leto in terminski plan za  

spomladansko in jesensko zasedanje. Okvirni program dela opredeljuje prednostne naloge 

tako, da upošteva vsebino regionalnega in občinskega razvojnega programa, predloge ţupana 

in vodje svetniških skupin. Okvirni program dela in terminski plan programa dela posreduje 

ţupan občinskemu svetu, ki ga sprejme ali ne«. Prosi, da se za jesenski del zasedanj naredi 

okvirni program dela in pa terminski plan sej za jesenski del, se pravi po mesecih in datumih 

v skladu z vodji svetniških skupin oziroma kolegija.   
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Do naslednje seje ţeli dobiti kupoprodajno pogodbo za vodovod Jazbine – Grilovec. Cenitev 

in pa gradbeno dovoljenje za ta vodovod.  

Prosi za sklep o pločniku oziroma hodniku do Jez. Sprašuje, kako je z izvrševanjem teh 

sklepov.  

Jernej Peterlin Glede na to, da so se na seji za Druţbene dejavnosti pogovarjali o delovanju 

odbora za varnost v cestnem prometu, ga zanima, kakšen je program Sveta za preventivo oz. 

kaj bo letos iz zagotovljenih sredstev naredilo.  

Sonja Peterlin Krznar Svetnica, je kot predsednica Sveta za preventivo in vzgoji v cestnem 

prometu v Občini Šmartno pri Litiji podala pojasnilo Jerneju Peterlinu o delu sveta. 

V lanskem letu je bil sprejet sklep, da se nabavijo tri kolesa za osnovno šolo, pa je bilo sedaj 

postavljeno vprašanje ali so se ali se niso.  

 
 

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.45 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

   

                   

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                        Milan Izlakar 

 

 

 
 

 


