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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 
Številka:  410-19/2021-13 
Datum:  26.05.2021  
 

 

Zadeva: ODLOK O 2. REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2021 

I. UVOD 
 
Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Pri 
rebalansu gre za ponovno uskladitev predvidenih odhodkov in prihodkov (občinskega) proračuna. 
 
Priprava rebalansa proračuna MO Kranj (v nadaljevanju: rebalans) za leto 2021 temelji na Zakonu o javnih 
financah (v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov in Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. 
Mestni svet MO Kranj je na 12. seji, dne 18.12.2019 sprejel Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 79/19), prav tako je Mestni svet MO Kranj na 23. seji, dne 27.01.2021 sprejel Odlok o 
rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21). 
Priprava rebalansa je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov na podlagi zadnjih znanih 
podatkih o možnosti realizacije izvedbe posameznih projektov. Namen je bil tudi vključiti projekt, kateri 
bo bistveno vplival na dobrobit občanov, nadalje vključiti projekte, katerih izvedba je mogoča že v letu 
2021 oz. z umestitvijo sredstev v proračun omogočiti sam začetek izvedbe ter nazadnje ponovno 
upoštevanje predvidenih vplivov, ki so posledica razglasitve epidemije. 
 
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme mestni svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna 
tekočega leta ponovno uravnovesijo. 

 
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 
1.1. V proračun uvrščamo sredstva za izvedbo projekta 40600198 Komunalna ureditev Industrijske 

cone Laze, ker smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje. 

1.2. Zagotavljamo sredstva na novem projektu NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje za 

izdelavo projektne dokumentacije in predvsem za odkupe zemljišč. Istočasno na prihodkovni 

strani povečujemo predvidene prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer na račun prodaje 

oz. menjave zemljišč na tem področju. 

1.3. Na podlagi sprejetega zaključnega računa proračuna za l. 2020 povečujemo na prihodkovni strani 

predvidene vire za razliko nad oceno ostanka sredstev na računih proračuna konec l. 2020, ki smo 

jo predvideli ob pripravi rebalansa sprejetega na januarski seji. 

1.4. S 1.1.2021 je začel veljati Zakon o finančni razbremenitvi občin. Država je v skladu z določili tega 

zakona prevzela plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, katerim je po zakonu, 

ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno 
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zavarovanje. Ker ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2021 še ni bilo znano kdaj bo 

država prevzela tovrstno plačilo, so bila sredstva planirana za celo leto. MO Kranj je torej plačnik 

teh stroškov le za mesec december 2020 (plačilo v januarju 2021), kar je upoštevano v drugem 

rebalansu. 

1.5. Iz istega razloga, navedenega v prvi točki so v drugem rebalansu zmanjšana sredstva za plačilo 

storitev mrliško ogledne službe.  

1.6. Zaradi podaljšanja razglasitve epidemije virusa Covid-19 smo v drugem rebalansu povečali 

sredstva za izplačilo  dodatka za delo v posebnih pogojih in posledično seveda tudi prispevke.  

Izplačana sredstva teh dodatkov financira država iz proračuna Ministrstva za finance tako, da na 

drugi strani planiramo tudi prihodke iz državnega proračuna. 

1.7. Tekom izvrševanja proračuna l. 2021 smo v proračun uvrstili nov projekt 40621034 Obnova 
objekta nekdanje trgovske šole, ki zahteva odhodke tudi v l. 2022.  

 
2. OCENA STANJA 
Na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov se je pokazala drugačna dinamika izvajanja določenih 
projektov, kar pomeni predvsem zamik realizacije nekaterih projektov v prihodnje leto in v nadaljnja leta. 
Pokazala se je potreba po uvrstitvi določenih projektov v proračun, ki so strateškega pomena za razvoj 
občine. Na podlagi Zaključnega računa 2020 razpolagamo z dejanskim stanjem sredstev na računih 
proračuna konec l. 2020, kar nam povečuje vire za financiranje izdatkov in drugih odhodkov v l. 2021. 
 
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA 
Cilj sprejema predlaganega odloka je uravnoteženje proračuna tako, da bodo pravice porabe usklajene z 
viri in bo omogočen zaključek predvsem vseh kohezijskih projektov, sofinanciranih s strani državnih in EU 
sredstev ter v danih možnostih tudi vseh zakonskih in ostalih prevzetih obveznosti. 
 
4. PRAVNA PODLAGA 

 22. in 98. člena Statuta Mestne občine Kranj  in 

 40. členom Zakona o javnih financah 
 
5. HITRI POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKOV 
129. člen Poslovnika Mestnega Sveta Mestne občine Kranj določa, da rebalans proračuna občine sprejema 
svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo hitri postopek za sprejem odlokov. 
 
6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Sam sprejem odloka nima finančnih posledic saj le predvideva vire in seveda določa pravice porabe. 
 

II. BESEDILO ČLENOV IN OBRAZLOŽITEV ODLOKA 
 
Z odlokom o drugem rebalansu proračuna MO Kranj spreminjamo 1. člen sprejetega odloka o rebalansu 
proračuna MO Kranj za l. 2021, ki v bistvu določa višino proračuna. V prvem členu so namreč določeni 
prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.   
Veljavnost odloka je predvidena naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

III. POVZETEK 
v eur 

Konto 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
2. Rebalans 

2021 
Razlika Reb-

SP 
Indeks 

1 2 3 4 4-2 4/2 4/3 

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 77.373.817 77.373.817 77.043.447 -330.370 99,6 99,6 

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 78.907.275 78.907.275 82.086.535 3.179.260 104,0 104,0 

Stanje sredstev ob koncu preteklega leta 1.570.760 1.570.760 5.360.827 3.790.067 341,3 341,3 
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Iz preglednice in grafa zgoraj je razvidno, da se predvideni prejemki (vključeno tudi zadolževanje do višine 
9,55 mio eur) zmanjšujejo, predvideni odhodki pa se povečujejo. Prejemki so nižji za dobrih 330 tisoč eur, 
izdatki pa višji za 3,1 mio eur, višji  je tudi ostanek sredstev na računih 31.12.2020 za dobrih 3,7 mio eur 
(ob sprejemanju prvega rebalansa proračuna smo navedli podatek povzet po oceni l. 2020, sedaj izhajamo 
iz podatka zaključnega računa l. 2020 na podlagi dejansko ugotovljenega stanja sredstev). 
 

a. Prihodki in drugi prejemki proračuna 

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
2.Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 
Indeks 

1 2 3 4 5 5-3 5/3 5/4 

 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI v eur 67.823.817 67.823.817 67.493.447 -330.370 99,5 99,5 

70 DAVČNI PRIHODKI 41.867.955 41.867.955 41.867.955 0 100,0 100,0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 8.698.589 8.698.589 8.465.061 -233.528 97,3 97,3 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.095.000 1.095.000 3.278.000 2.183.000 299,4 299,4 

73 PREJETE DONACIJE 17.934 17.934 17.934 0 100,0 100,0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 15.091.511 15.091.511 13.314.708 -1.776.803 88,2 88,2 

78 PREJETA SRED.IZ EU IN IZ DR.DRŽ. 1.052.828 1.052.828 549.789 -503.039 52,2 52,2 

 
Skupaj se prihodki in drugi prejemki torej znižujejo za dobrih 330 tisoč eur. 
 
Davčni prihodki ostajajo nespremenjeni glede na sprejeti rebalans proračuna 2021. 
 
Nedavčni prihodki se v drugem rebalansu znižujejo za dobrih 233 tisoč €. Predvideni Prihodki od udeležbe 
na dobičku in dohodki od premoženja se zmanjšujejo  za dobrih 307 tisoč € in to iz naslova prihodkov od 
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drugih najemnin. Namreč za leto 2021 smo planirali najemnino za komunalno infrastrukturo JP Komunali 
Kranj za dvanajst mesecev, dejansko pa bomo v letu 2021 prejeli prihodek za enajst mesecev, ker smo 
najemnino za december 2020 dejansko tudi že prejeli v decembru 2020. Hkrati pa se Drugi nedavčni 
prihodki v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna povečujejo za dobrih 73 tisoč €, in sicer dobrih 53 
tisoč € iz naslova sredstev, ki jih predvidevamo v skladu s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, slabih 9 tisoč € se planira prihodka v okviru projekta 
Elena Energija ter dobrih 11 tisoč € od drugih povračil odhodkov iz preteklih let. 

Kapitalski prihodki se v drugem rebalansu povečujejo za dobrih 2,1 mio eur, in sicer za 183 tisoč € 
povečujemo prihodke od kupnin od prodanih stanovanj. Za 2 mio € povečujemo tudi prihodke od prodaje 
stavbnih zemljišč (na območju LN Hrastje). 
 
Prejete donacije ostajajo nespremenjene glede na sprejeti rebalans proračuna 2021. 
 
Transferni prihodki se v drugem rebalansu zmanjšujejo za dobrih 1,7 mio eur. Še v prvem rebalansu leta 
2021 smo planirali dobrih 324 tisoč € prihodka iz naslova financiranja občin v skladu z 21. in 23. členom 
ZFO-1, s 1.1.2021 je začel veljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je ta dva člena črtal in 
tako iz tega naslova v letu 2021 ne bomo prejeli sredstev. Skladno z ZFRO bodo tako občine, namesto 
deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za finance. Za dobrih 173 tisoč € se znižuje 
predviden prihodek za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka, znižujemo tudi prihodek za projekt 
Prizidek telovadnice na OŠ S. Žagarja, ker v letu 2021 ne bomo prejeli  vseh prvotno načrtovanih sredstev, 
kajti zadnji zahtevek za sofinancerska sredstva bomo poslali ministrstvu šele po plačilu zadnje situacije. V 
letu 2021 ne pričakujemo sredstev v okviru projekta Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza, ker 
pogajanja za izbor izvajalca za izvedbo investicije še niso zaključena kar pomeni, da bo izvedba same 
investicije izvedena v bistveno manjšem obsegu od načrtovane. Zaradi zamika izvajanja posameznih 
projektov se pričakuje manjši prihodek v okviru projekta Trajnostna mobilnost v Kranju ter Kolesarske 
povezave v Kranju 7-12. Dodatno smo v plan uvrstili skoraj 250 tisoč € za projekt Dozidava in rekonstrukcija 
objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center ter 45 tisoč € za projekt Mestna hiša. 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se povečujejo za dobrih 145 tisoč €, in 
sicer na račun sredstev, do katerih smo upravičeni v skladu s 123. členom Zakon o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Glede na sprejeti proračun v drugem rebalansu l. 2021 
za dobrih 15 tisoč € planiramo nižje prihodke iz naslova povračila založenih sredstev pri izplačilu subvencij 
za tržna stanovanja. 
Prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin planiramo v višini dobrih 487 
tisoč €. Sredstva smo planirali v skladu z določbami Zakona o finančni razbremenitvi občin, in sicer bodo  
občine, namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za 
uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za finance.  
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se zmanjšujejo za 67 tisoč €, in sicer v okviru projekta Tehnična 
in druga dokumentacija, za projekt Elena Mobility  ne načrtujemo več sredstev iz ostalih občin. Projekt se 
je razdelil na področje mobilnosti in področje energetike in za slednje načrtujemo dobrih 20 tisoč € v 
okviru projekta Elena Energija. 
 

b. Odhodki in drugi izdatki proračuna 

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
2.Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 
Indeks 

1 2 3 4 5 6 5/3 5/4 

 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 78.907.275 78.907.275 82.086.535 3.179.260 104,0 104,0 

40 TEKOČI ODHODKI 20.379.159 20.299.516 20.740.928 361.769 112,1 112,1 

41 TEKOČI TRANSFERI 27.618.374 27.409.994 27.069.393 -548.981 106,1 106,1 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 25.404.230 25.618.316 29.586.765 4.182.535 114,3 114,3 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.900.852 2.974.789 2.084.789 -816.063 65,3 65,3 

55 ODPLAČILA DOLGA 2.604.660 2.604.660 2.604.660 0 82,7 82,7 
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Odhodki in drugi izdatki se torej povečujejo skupaj za dobrih 3,1 mio eur. 
 
Tekoči odhodki se povečujejo za dobrih 361 tisoč €, od tega je za 238 tisoč € povečanja za plače in druge 
izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev. Glavnina (195 tisoč €) povišanja je zaradi izplačil dodatka 
za delo v posebnih pogojih, ker se zaradi izbruha epidemije virusa Covid 19 predvideva izplačilo tega tudi 
v letu 2021. Izplačana sredstva teh dodatkov financira država iz proračuna Ministrstva za finance tako, da 
na drugi strani planiramo tudi prihodke iz državnega proračuna. Večina ostalega povišanja (32 tisoč €) pa 
je v zagotovitvi sredstev za plačo v.d. ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj - Center. Do ustanovitve novega 
javnega zavoda (1. 9. 2021) se bodo sredstva za ta namen zagotavljala v okviru plačnih kontov, za obdobje 
po tem pa se bodo zagotovila v okviru konta 413 Drugi tekoči domači transferi. 
Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi s sprejetim proračunom povečali za dobrih 127 tisoč €. 
Največji porast v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna je v okviru proračunskih postavk  Pametno 
mesto Kranj (93 tisoč €), Taksa za obremenjevanje vode (63 tisoč €), Prostorsko načrtovanje-prostorski 
akti (40 tisoč €), Osnovno šolstvo-materialni stroški (21 tisoč €) ter program varstva okolja (20 tisoč €). 
V drugem rebalansu predvidevamo za 50 tisoč € manj sredstev za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov 
pri poslovnih bankah. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem 
proračunu. Drugi razlog je v dejstvu, da črpanje novega kredita predvidevamo fazno šele v drugi polovici 
leta. 

V okviru podskupine Rezerve se povečujejo sredstva proračunskih skladov za dobrih 45 tisoč € 
(proračunski stanovanjski sklad) na račun predvidenih namenskih sredstev. 

 

Tekoči transferi so se v drugem rebalansu znižali za slabih 549 tisoč €, od tega so se Drugi tekoči domači 
transferi zmanjšali za 429 tisoč €, transferi posameznikom in gospodinjstvom za 29 tisoč €, transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam za dobrih 90 tisoč €, subvencije pa so ostale nespremenjene. 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se v drugem rebalansu zmanjšali za dobrih 90 tisoč €, od 
tega največ (55 tisoč €) za regresiranje prevozov v šolo, dobrih 27 tisoč € za plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev ter za 7 tisoč € drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. 
Višina transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu znižuje za dobrih 29 tisoč €. 
Sredstva v višini 10 tisoč € na postavki Sofinanciranje prevozov za starejše in invalide so bila planirana na 
napačnem kontu, sedaj se planirajo v okviru konta 402 Izdatki za blago in storitve, za 20 tisoč € pa se 
znižujejo sredstva namenjena na postavki Šport-materialni stroški uprave. 
Drugi tekoči domači transferi se v drugem rebalansu zmanjšujejo za dobrih 429 tisoč €, od tega se za 
dobrih 380 tisoč € zmanjšujejo za plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb. Ker ob pripravi 
prvega rebalansa proračuna za leto 2021 še ni bilo znano kdaj bo država prevzela ta plačila, so bila sredstva 
planirana za celo leto. Država je v  skladu z določili Zakona o finančni razbremenitvi občin prevzela plačilo 
z januarjem 2021, tako, da je MO Kranj plačnik teh stroškov le za mesec december 2020 (plačilo v januarju 
2021). Iz istega razloga zmanjšujemo tudi sredstva namenjena za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki 
niso posredni proračunski uporabniki, in sicer za storitve mrliško ogledne službe. 
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Za slabih 35 tisoč € se zmanjšujejo tudi tekoči transferi v javne zavode, od tega 16 tisoč € za plače, 
prispevke in zavarovanje, namreč sredstva za plače in prispevke v.d. ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj – 
Center so do ustanovitve novega javnega zavoda (1. 9. 2021) planirana v okviru kontov 400 Plače in drugi 
izdatki zaposlenim ter 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, po tem obdobju pa v okviru 413 
Drugi tekoči domači transferi. Za 19 tisoč € se znižujejo izdatki za blago in storitve, kjer so bila ravno tako 
načrtovana sredstva za mrliško ogledno službo. 
 
Investicijski odhodki se v drugem rebalansu glede na sprejeti rebalans proračuna povečujejo za dobrih 
4,1 mio €. Največje (za 5,2 mio €) povečanje beležimo na podkontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih 
bogastev, skoraj na vseh ostalih podkontih v okviru investicijskih odhodkov pa beležimo znižanje. 
Na novo se v rebalansu zagotavljajo sredstva za naslednje projekte: GJI na območju OPPN PC Hrastje (5,3 
mio €), Elena Energija (85 tisoč €) ter Prestavitev Pševske ceste (15 tisoč €). 
Največ dodatnih sredstev z drugim rebalansom zagotavljamo za naslednje projekte: Vzdrževanje in 
obnove kanalizacijske infrastrukture (298 tisoč €), Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (288 tisoč 
€), Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (282 tisoč €), Rekonstrukcija Savske ceste do Smledniške 
ceste do Savske loke (279 tisoč €).  
V drugem rebalansu se najbolj znižujejo sredstva pri naslednjih projektih: Ureditev prostora med Kidričevo 
in Bleiweisovo cesto (166 tisoč €), Dozidava vrtca Kokrica (210 tisoč €), Dokončanje Bleiweisovega parka 
(317 tisoč €), Trajnostna mobilnost v Kranju (610 tisoč €), Tehnična in druga dokumentacija (631 tisoč €) 
ter Kolesarske povezave v Kranju 7-12 (705 tisoč €).  
 
Predvidena vrednost investicijskih transferov v drugem rebalansu se v primerjavi s sprejetim rebalansom 
zmanjšuje za dobrih 816 tisoč €. Transferi pravnim in fizičnim osebam se zmanjšujejo za dobrih 981 tisoč 
€, proračunskim uporabnikom  pa se zvišujejo za dobrih 165 tisoč €. 

V drugi rebalans dodatno uvrščamo sredstva za investicije Gasilske zveze MOK v višini dobrih 4 tisoč €,  za 
dobrih tisoč € se zmanjšujejo investicijski transferi v okviru projekta krajevnih skupnosti ter za skoraj 985 
tisoč € se zmanjšujejo investicijski transferi, namenjeni za projekt Energetske sanacije občinskih objektov. 
Hkrati povečujemo investicijske transfere na projektu GARS-požarna taksa za dobrih 25 tisoč €, na 
projektu Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za 30 tisoč € ter dobrih 110 tisoč € na projektu 
Investicijski transferi-vrtci.  

Višina predvidenega zadolževanja v drugem rebalansu ostaja enaka kot v sprejetem rebalansu.  
Višina odplačila dolga v drugem rebalansu ostaja enaka kot v sprejetem rebalansu. 
 
Podrobnejše obrazložitve razlik med sprejetim proračunom in rebalansom so podane v obrazložitvah 
splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.  
 

IV. OSTALO 
 

Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) v drugem rebalansu zmanjšujejo odhodke za dobrih tisoč eur, 
prihodki pa ostajajo nespremenjeni glede na sprejeti rebalans. 
 
Pri obrazložitvah sta pri vsakem naslovu navedena dva zneska: v oklepaju je znesek sprejetega prvega 
rebalansa proračuna na proračunski vrstici, drugi znesek pa je razlika med drugim rebalansom in sprejetim 
prvim rebalansom proračuna (tudi v primerih, ko se je zaradi reorganizacije spremenil proračunski 
uporabnik, je drugi znesek razlika med rebalansom in sprejetim proračunom). 
 
Od dokumentov, ki sestavljajo gradivo proračuna se spreminja tudi Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Kranj ter Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine 
Kranj, ki ga zato tudi prilagamo. Nespremenjena ostajajo pripadajoča sredstva za delovanje svetniških 
skupin in sredstva za financiranje političnih strank, kadrovski načrt Mestne občine Kranj za leto 2021, 
kriteriji in merila za delitev sredstev namenjenih KS, letni program prodaje občinskega finančnega 
premoženja. 
 
 

 
Gradivo so pripravili vodje notranje organizacijskih enot mestne uprave MO Kranj s sodelavci. 
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Obrazložitev načrta razvojnih programov 165 

Obrazložitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti 187 

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj    201 

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj   205 

Proračunski stanovanjski sklad – finančni načrt z obrazložitvijo 209 

 


