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Podravje • Ministri se menjujejo, cesta stoji 

Zdaj Natura 2000 
ni vee problem ... 
Ze pribliino 20 let prebivalci cakajo na novo cestno po
vezavo med Ptujem in Ormozem. Na nujnost izgradrye 
te ceste je na petkovem sestanku v OrmoZu opozoril se
danji infraStruktumi minister ]emej Vrtovec ter napo
vedal zacetek gradnje prvih dveh,odsekovza prihodrye 
leto. Za razliko od njegovih predhodnikov pa celo pravi, 
da Natura 2000 glede umestitve zadryega dela ceste ne 
bi smela biti problem. 

Nic koliko je ze bilo obiskov ministrov in predstavnikov vlade v 
Spodnjem Podravju, kjer je bila pray vsakie glavna tema pogovorov 
ze priblizno dye desetletji obljubljena nekda!lja hitra cesta Ptuj
Ormoz. A v vsem tem ~asu dlje kot do zgrajenega viadukta Sejanca, 
ki se konea praktieno sredi njiv, vse do danes niso prisli. 

Tudi petkov obisk novega infrastruktumega ministra Vrtovca 
s sodelavci in predstavniki Darsa v Ormozu je na to temo ponudil 
velike obljube. »Ne bom se eden od ministrov, ki je prisel v to 
sejno sobo in potem se ni zgodilo nie. Bili smo operativni, pripeljali 
smo ekipo in predstavnike Darsa. Ministri se menjajo, problemi pa 
ostajajo. Ljudje resnieno potrebujejo to hitro cesto,zaradi mobilnosti, 
sicer bomo izpraznili podezelje, ker ob takihcestah ne morejo 
normal no ziveti, delov'1ih mest pa ni, ker se gospodarstvo ne razvija. 
Na danasnjem sestanku smo prisli do zelo resnih zakljuekovj Dars bci 
zacel vzporedni postopek za pridobivanje razpisne dokumentacije 
in sam razpis, medtem ko pridobiva gradbeno dovoljenje za drugi 
odsek. Razpis za izbiro izvajalca bi lahko bil objavljen v roku dveh 
mesecev. Ve~amem, ce ne bo pritozb na s'am razpis, da lahko 
pride do gradnje dela ceste od Ormoza do Markovcev v zaeetku 
naslednjega leta,« je po srecanju z vpletenimi zupani zatrdil Vrtovec. 

Solj SO naklonjenijuzni varianti 
Kot je dodal, so glede zadnjega dela ceste naklonjeni juzni varianti, 

saj bi to bilo najceneje in hitreje. »To ne pomeni, da bomo naredili 
trikilometrski tunel, saj bi bila ta investicija predraga, gradnja pa 
dolgotrajna. ~Ii bi po Naturi 2000. Taksen je tudi predlog zupanov in 
sam se z njim strinjam. Tudi v Naturi so nekateri posegi mogoei, saj 
to vidimo tudi pri drugih projektih v Evropi. Okoljski minister Andrej 
Vizjak je zelo operativen in ve~amem, da bomo v tem niandatu ' 
lahko to koncali. Torej z nekaterimi omejevalnimi ukrepi in primemim 
posegom v Naturo bi lahko prisli do zakljueka. Bo pa treba cim prej 
zaceti umesca~i zadnji del trase.« 

Minister je se napovedal aktivnejse dele medresorske komisije na 
vladni strani, njen clan bo tudi ddavni sekretar z infrastruktumega 
ministrstva: »Njegova prednostna naloga je ta hitra cesta, ce bode to 
vodili uradniki, nebomo nikoli prisli do konca.« 

Gajskova: »Treba je biti realen« 
Da je vendarle pot do izgradnje celotne ceste 5 ptujsko obvoznico 

se precejsnja, je rea Ina ptujska zupanja Nuska Gajsek: »Zelo mi 
ugaja, da so na mizi ostale zgolj juzne variante. J2 je tista, ki smo jo 
optimizirali ze pred casom in ugotovili, da je pravilna. Je pa vseeno 
treba biti realen in vedeti, da je do tjase kar nekaj korakov. Dokler ne 
bo prave umestitve v prostor, v ddavnem prostorskem naertu, tako 
do/go bomo lahko se vedno zgolj ddali pesti in ve~eli, da bo to, kar 
smo se danes dogovorili, dejansko tudi izvedeno.« 

Po odzivu sodec pa ministrovim besedam se najbolj verjame 
ormoski zupan Danijel Vrbnjak, ki je v imenu zupanov pohvalil 
odzivnost ministra in dogovor, saj je testa izjemno pomembna 
za tamkajsnji turizem in gospodarstvo: »Vlitega nam je bilo veliko 
optimizma, zato verjamemo, d~ bo prislodo izvedbe cimprej ter da 
se enkrat za vselej nehamo pogovarjati 0 izgradnji, temvee 0 tem, 
kako nam bo ta cesta sluzila.« 

Monika Horvat 

Stajerski tednik -
easopis z najboqsimi regijskimi zgodbami 

na splatu z aktualnlml novlcaml vsak danl 
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Spodnje Podravje • Obetajo se nove podraiitve pomoci na domu; ki bodo uda~ 

Starejsi,. invalidi in trajno bolni 
Ena izmed pristojnosti obein je zagotavljanje mreze javne sluwe za izvajanje sodalnovarstvmu 
easu draii. Kako zelo bo udarila po zepu posameznika, ki tovrstno pomoe potrebuje, pa je 
posamezni obCinski proraeun. 

Db pomoei na domu so upravi
ceni posamezniki, ki stejejo 65 let 
in vec, trajno bolni in invalidi. V 
sklopu pomoci posamezniki koris
tijo pomoc tako pri najosnovnejsih 
opravilih kakor tudi pri negi. PO: 
moei pa lahko kdristijo do 20 ur na 
teden. Storitev jeopredeljena kot 
javna sluzba, ki jo obcine zagota
vljajo v sodelovanju z razlienimi 
ponudniki. Center za social no dele 
(CSD) Spodnje Podravje to stori
lev zagotavlja za kar 14 obcin na 
obmocju Spodnjega Podravja. Asi
stenco na terenu v tem casu izvaja 
18 strokovno usposobljenih oskr
bovalk, ki.s svojim delom vsem po-

sameznikom omogoeajo, da svoje 
zivljenje zivijo v lastnem domu v 
domaeem kraju. Strciske storitve 
del no nosijo obcine, del no upo
rabniki sami. Vsakrsne spremembe 
cene za storitev tako romajo tudi 
pred obeinske svete, ki dane pre
dloge preucijo in 0 njih odloeijo. 

Nekatere obcine 
podrazitev blazijo z, 
visjimi subvencijami, 
drugene , 

Zaradi povecevanja vseh stro
skov je bil CSD v zadJijem casu 
primoran ponovno povisati t. i. 

zei 80 ur pomoCi V eni obCini 
320, V drugi pa 793 evrov! 

Ko 0 podraiitvi govorimo na rami ene ure pomoa na domu, se 
pogovaTjamo 0 centih in marsikomu se sprva zd~ da podraiitev 
Ie ni tako huda. Realna slika pa je za uporabnika povsem 
drugaena, saJbo moral poravnati stroSke, ki na meseeni rami 
niso zanemargivi. . 

Uporabnild storitevsocialne pomoCi na domu se ponavadi soofujo z izjemno initJtinl 
finanene pomoCi bodisi obCine bodisi svojcev velikokrat ne gre. 

Ce pod drobnogled vzamemo sicer se hipotetieno izraeunano 
ceno pomOCi na domu, kijo placajo uporabniki iz obCinejurSind, 
vidimo, da bodo za 80 ur na mesec uporabniki odSteli 320 evrov. 
Povsem drugaena zgodba pa caka starostnike ali druge pomoa 
potrebne iz obCine Zavrc, Cirkulane, GoriSnica ali Kidricevo. Ti 
bi za storitev, ce jo bodo koristili v najviSji momi men, priblimo 
80 ur na mesec, odSteli 792,8 tvra. Razlika bi tako znaSala 
neverjetnih 472,8 evra. 

ekonomsko (eno storitve. Pre
dlagana urna postavka za pomoc 
na domu ob delavnikih po novem 
znasa 19,82 evra. Obcinesopritem 
do]zne zagotavljati sofinanciranje 
vsaj v visini 50 % (ali vee). Ra'zlike 
v ceni pa bode najbolj udarile po 
zepu uporabnike pomoci na domu, 
kjer obcine sofinancirajo storitev v 
najnizji mozni meri. Obcinski sveti 
v Cirkulanah, Zavrcu, Gorisnici in 
v Kidrieevem so z~ od!ocili, da,bo 
delez sofinanciranja rtatanko 50 %, 
podrazitev za uporabnika pa bo 
znasala dodatnega 0,68 evra na 
uro pomoci na domu ob delovnih 
dneh. Ce bo uporabnik pomoci ko
ristil v najvecji moznimeri, torej 20 

ur na teden, kar pomeni pr.iblizno 
80 ur na mesec, bo za storitev pla
cal 54.4 evra vee kot poprej. 

Na drugi strani pa so se v MO 
Ptuj, na Destmiku in v Podlehniku 

Podraiitev ure pomoCi na domu pO obCinah 
~ Sofina_~cir.anje pred tlihti''' Sofinancl!.anje 1mM, 
__ odrazltvi 0 v % V I 0 odrazltvl v % .. 

Podrazitev za 
U orabnika v evrih 

Girkulane 50 9,23 50 9,91 0,68 
Oestmik 67,48 6 69,73 6 a 
Gori§nica 50 9,23 50 9,91 0,68 
Kidrieevo 50 9,23 50 9,91 0,68 
MO Ptuj 71,33 5,29 73,31 5,29 ° Zavr~ 50 9,23 50 9,91 0,68 
Podlehnik 60 7,38 62 7,53 0,15 
SvetiAndraf 50 9,23 60 7,93 -1,3 

Vir. CSD SpodnJe Podravje 

Odlocitev obcine Sveti Andrazje za uporabnikeizjemno ugodna. Delez obcinskega sofinanciranja ure so 
namrecpovisali tako, da bode kljub podrazitvi tamkajsnji obcani po novem placevali dober evro manj. 
Prihranek za uporabnika, ki to pomocpotrebuje 20 ur na teden, tako znasa 26 evrov na teden, na mesec
ni ravni pa kar 104 eyre prihranka. 

Hipotetieni ~rikazpodraiitve ure pomoCi 
pO obCinah, kjer cena se ni potrjena 
Obcina 

Juffiinci 
Videm 
Hajdina 
Markovci 
Tmovskavas 
Zetale_' 

Sofinanciranje pred 
odrazitvi'o v % 

79,B3 
67,97 
77,4 
77,4 
77,4 
70 

3,6 
5,91 
4,17 
4,17 
4,17 
5,~ 

Hipoteticna 
cena v evrih 

4 
6,35 
4,48 
4,48 
4,48 
~,~.Q 

Hipoteticna 
odrazitev v evrih 

0,4 
0,43 
0,31 
0,31 
0,31 
Q,41 

odlocili, da bode obeanom lzdatneje poma
gali s subvencijami. Subvencije so povisali 
za priblizno 2 %, zato se bo v teh obeinah 
podrazitev za uporabnike manj eutila oz. je 
sploh ne boo 

V Majsperku z izbiro 
zasebnega koncesionarja do 
nizje cene oskrbe 

v obeini Sveti Andraz pa bode uporabniki 
placali celo manj kot pred dvigom ekonom· 
ske cene, saj bo obeina iz proracuna zago
tavljala 10 % vee sofinanciranja kot poprej. , 

V obcini Podlehnik so pray tako sklenill) 
da del bremena podrazitve prevzamejo 
nasej tako po novem subvencionirajo uro 
pomoci v visini 62 %. 

Medtem pa so v obcini Majsperk raje 
izbrali drugega, cenejsega koncesionar
ja: podjetje Demo. Obcina bo ekonomsko 
ceno, ki znasa od 15,10 (ob delavnikih) do 
19,63 evra (ob praznikih) subvencionirala 
v visini 68,71 %. Cena ure, ki jo mora placati 
uporabnik, tako znasa ob delovnikih 4,72 
evra na uro, ob nedeljah 5,9 evra ter ob 
praznikih 6,14 evra na uro. 

Nizjo (eno oskrbe kot v Majsperku pla
eujejo uporabniki v Jursincih, kjer obeina to 
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yranijivejse 

o za uro oskrbe placevali se vee 
rtoritev. Sem spada tudi pomoc. nadomu, ki pa se v stevilnih obCinah 'Spodnjega Podravj~ v tem 
If tudiod tega, koliko bo k poviSanemu plaCilu, ki ga zahteva CSD Spodnje Podravje, primaknil 

rejemki, taka Se bolj pazijo na vsak cent. Brez 

storitev subvencionira skoraj 80-odstotno, 
podobno je tudi v Markovcih, Hajdini in 
Trnovski vasi. 

- »(enter dela z dobickom, kar 
je nedopustno, zdaj pa se 
drazi storitev!« 

Javno sluzbo pomoci na domu v obcini 
Starse pa izvaja Center za pomoc na domu 
Maribor. Po pricakovanjih Centra bo v letu 
2020 storitev potrebovalo 32 obcanov,iz-

. vajale pa naj bi jo tri socialne oskrbovalke, 
ki bode skupaj v mesecnem obdobju pred
vidoma izvedle 315 ur socialne oskrbe. Tudi v 
Starsah pa so svetniki predse dobili predlog 
nove cene. IJrna postavka ekonomske cene 
za dele ob delavnikih znasa kar 21,48 evra, 
obCina pa bo nosila breme v visini 75 %. Upo-

6r rabniki bodo tako placali 5,31 evra za uro so
~i' cialne pombci na domu. Predlog za dvig cen 
) je vznemiril podzupana obcine Starse Marja-

naMaleka. "Jaz te podrazitve ne podpiram. 
( e pogledamo poslovanje organizacije v 
letu 2019, ugotovimo, da so poslovali s profi
tom. Ker so neprofitna organizacija, predla
gam, da ponudnik preuci, kje lahko uporabi 

Iq sredstva, ki so ostala in jih prerazporedi na 
I : nacin, da bo dvig cene nizji," je bil jasen Ma-

Stevilo 
uporabnikov 

v. pOmOCl na 
domu~o 
obCinah 
Obcina Januar 
Cirkulane 
Destrnik 
Gori§nica 
JUrSinci 
Kidrieevo 
Maj§perk 
MO Ptuj 
Videm 

5 
5 
2 
4 
5 
7 

60 
8 
1 
5 

12 
5 
o 
o 
o 

119 

fi.T:1aI 
5 
4 
o 
3 
3 
7 

40 
3 
o 
4 
9 
6 
o 
1 
o 

85 

Zavr~ 
Hajdina 
Markovci 
Podlehnik 
Sveti Andraf 
Tmovskavas 
tetale 
SkupaJ 

Vir. cst> Spodnje Podravje 

Stevilo uporabnikov storitve se je 
obcutno zmanjsalo v casu epide-
mije. . 

lek. V Starsah so svetniki naposled 
predlog potrdili z desetimi glasovi. 

Znani razlogi za ponovni 
dvig cene oskrbe 

Dvig minimalne place naj bi bi! 
kljucni razlog za podrazitve, trdijo 
tako v mariborskem Centru kot na 
CSO ptuj. Poleg tega sta na spre
membo cene vplivala tudi visanje 
placnih razredov oskrbovalk ter 
dvig materialnih stroskov. Direktor 
CSD Miran Kerin pa je obtem se 
povedal: »V casu trajanja epidemi
je Je precej padlo stevilo uporab
nikov ~omoci na domu. Hkrati so 
nastali tudi novi stroski z nabavo 
zascitne opreme, ki pa se niso vs
teti v ekonomsko ceno storitve. , 
Novo ceno smo namrec izracuna-
vali pred epidemijo,zato taksnega 
stroska, kot ga imamo trenutno, 
nismo mogli predvideti. V marcu 
smo imeli z zascitno opremo okrog 
1.000 evrov stroskov.« 

Karmen Gmjak 

Pomon ze tako ni lahko sprejeti 
Eden izmed nqjte1jih trenutkov v iivgeryu Clovekaje 

gotovo trenutek spomanja, da samzase vee ne zmore skrheti. 
SpoZlUl1}je Cloveku jemye dostojanstvo in ga sUi k temtgnemu 
razmisleku 0 iivyenju in lastni vrednosti. Z vzpostavYeno 
mrero pomOCi nadomu je posameznikom omogoceno, da vsaj 
ostanejo v lastnem domu. Zapisano z drugimi besedami pa to 
pomen~ da svoje tiv~et/je lahko Zivijo naprej. A Ie, Ce zmorejo 
placevati. 
, Prav uporabnild storitev socialne pomOCi na domu se 

ponavadi sooeajo z izjemno nizkimi prejernki, tako Se bog pazijo 
na vsak cent. Vsak dodatni delti prj sofinandranju storitve, 
za katerega se obCinsld svetniki odloCijo. je za uporabnike Se 
tolfko bog dragocen. VpraSati pa se moramo, ali na tern mestu 
1'JIorebiti negre za take pomemben transfer, da bi ga vsem 
driavganom, potrebnim pomoa, zagotovili na ravni driave. 
Bog poSteno bi gotovo bilo. NavsezruInje so rndi david za vse 

.1 enaki, zakaj bi bilo potemtakem za enako storitev upraviceno 
plaeevati ponekod dvakrat vee, samo zaradi kraja bivanja?! 

Gworimo namree 0 temeYnih CloveSkih potrebah 
nqjranljivejSih driavganov. Zasluiijo si kakovostno, strokovno 
pomOC in pri tern ne bi smeli biti izpostavYeni nehvalemi win 

. 1 - ali bodo plaeali z zad1!Jim centom prihodka ali pa bodo shiraIi 
v hedi. obonska meja pa res ne bi smela biti noben faletor. 

DreamstJrne/ 1v124 

eme pomoCi na domu se razlikujejo ad obcine do obcine, ltar niprav. 

Podraiitve cene za uro pomoCi,ob delavnikih 
. -
CSD Spodnje Podravje 
Center za pomoc na domu MB 

Stara cena 
vevrih 

18,45 
18,83 

Nova cena 
vevrih 

19.82 
21,48 

Podrazitev Podrazitev 
v % vevrih 

7 
14 

1.37 
2.65 

Vir: Ce~tri pomoei 

Glede na pricujoce podatke vidimo, da je Center za pomoc na domu Maribor bistveno bolj podrazil storitev 
kot CSD Spodnje Podravje. Razlika v ekonomski ceni pa sedaj znaSa 1.66 evra. 

Cene ume postavke pomoCi na domu pO izvajalcih 
Izva·alec Ob delavnikih 
CSD Spodnje Podravje 
Center za pomoc na domu MB 
CSOOrmoz 

19.82€ 
21,48€ 
17,29€ 

Ob nederah 
24.37€ 
27.06€ 
22,21 € 

Ob raznikih 
25.51 € 
28.78 € 
24,21 € 

Vir: Centri pomocl 

Center za socialno delo Spodnje Podravje izvaja storitev pomoc na domu v obcinahCirkulane,Destrnik, 
Gorisnica, Hajdina, )ursinci, Kidricevo, Markovci, Mestna obcina ptuj, Podlehnik, Sveti Andraz, Trnovska 
vas, Videm. Zavrc in Zetale. 
Center za pomoc l'Ia domu Maribor'v sklopu izvajanja jayne sluzbe svoje storitve zagotavlja v obcinah 
Starse.Race-Fram. Hoce-Slivnica in v mestni obcini Maribor. . 
Center za Starejse obeane Ormoz storitev zagotavlja v obcinah: Ormoz. Sredisce obDravi in Sveti Tomai. 
Iz tabele je razvidno, da Center za pomoc na dorriu MB za izvajanje storitve zaracunava obcutno visjo 
ceno· kot druga dva ponudnika storitev. Neposreden vpliv visje ekonomske cene na uporabnika pa niha 
-. ..... _L.X: __ .J __ 1...:::: __ ..... 1_-1-. __ .J-.I-.':: ":,,, ..... _L.x:_ .............. : __ ........ : ...... 
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Slovenija • Stopimo skupaj in jih podprimo 

Zdaj je cas~ ,da 
pomagamo gasilcem 
Ce se finaneno stanj? ne bo izbogsalo, se lahko zgodi, da 
nekatera dru§tva proti koncu leta ne· bodo mogla op
ravgati nitisvojih osnovnih funkdJ. 

, Problem je v tern, da ni veselic, na katerih zberejo precej donacij, 
in tudi sicer je zdaj cas, ko je ogromno Ijudi in podjetij, ki so bistveni 
podporniki slovenskega gasilstva, financno prizadetih in tezko kaj 
odtegnejo iz denarnice oziroma proracuna ter podarijo. 

Prazne blagajne 
»Kar zadeva finance, smo imeli precejsen izpad. Gre za to, da 

nismo imeli na voljo lastnih sredstev, ki jih obicajno zbiramo na 
razlicnih prireditvah. Glede na gospodarsko krizo, ki je hodila z rpko 
v roki z zdravstveno, so usahnili sponzorji in donatorji, poleg tega 
je povsem odpadel tudi tisti del, ko govorimo 0 prispevkih Ijudi,« je 
povedal Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Siovenije. 

Pojasnil je, da belezijo od 40- do 50-odstotni izpad. »To je treba 
nadomestiti. Poskusali bomo spodbuditi Sl9vence, da nam bodo 
namenili 0,5 odstotka dohodnine od dohodkov, kolikor lahko vsako 
leta namenijo za fir.lanciranje splosno koristnih name nov. »Lani se je 
na tak nacin za gasilstvo zbralo okoli pet inilijonov evrov. Sredstva 
bomo po~kusali zbirati t~di s pomocjo spletne donatorske platforme 
v lasti podjetja Kovancek Group, ki omogoca, da donatorji izbranemu 
gasilskemu drustvunamenijo sredstva brez lastnega financnega 
vlozka. Platforma temelji na zamenjavi ponudnikov storitev, ki so v . 
splosni uporabi. 

Zaradi zamenjave 20 evrov 
Predstavil je primer. Lahko bi si omislili menjavo ponudnika 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (komercialne 
zavarov~lnice). Ce se odlocimo za to, nam pripada bonus v 
viSini 20 evrov in ta bo pristal pri gasilcih. Ker imajo komercialne 
zavarovalnice zavarovalne storitve oziroma ugodnosti enake, tudi 
cene se, ce jih primerjamo, ne razlikujejo veliko, si lahko omislimo 
menjavo, kar sporocimo na preprost nacin prek spletnega obrazca, 
ki je dostopen na www.z.agasilce.si.Kobomoizpolniliobrazec.bo 
izbranemu gasilskemu drustvu namenjenih teh 20 evrov. Za pod pis 
in oddajo obrazca ni vee potrebnodigitalno potrdilo, saj je njegovo 
nalogo nadomestil elektronski pod pis. 

Kupili bodo vozila 
Letos zelijo za gas!lce, k[jih je v Sioveniji vec kot 160.000 v 1.430 

prostovoljnih gasilskih drustvih, kar je najvec v Evropi glede na 
stevilo prebivalcev, zbrati devet milijonov eyrov donacij. Zbrana 
sredstva bodo namenili predvsem za usposabljanja in opremo. 
letos namrec slovenska gasilska drustva, ki so lani opravila skoraj 
24.000 intervencij, nacrtujejo nakup 200 vozil v okvirni vrednosti 20 
milijonovevrov. 

Gasilcem cestital tudi Tonin 
Minister za obrambo Matej Tonin je pred svetovnim dnevom 

gasilcev spomnil, daso slovenski gasilci med epidemijo sodelovali 
pri razdeljevanju zascitne opreme, zagotavljali razlicne prevQze, 
nudili pomoc stabom civilne zascite ter opravljali se mnoga druga 
dela, ki so bila v veliko pomoc in korist tako posameznikom kot 
sirsi skupnosti. Pri tern je opozoril na mocno vpetost gasilcev 
v sirso skupnost. »Vasa pomoc je zgrajena iz clovekoljubnih in 
pogumnih dejanj, ki so premisljena ter utemeljena na strokovnosti, 
usposobljenosti, ucinkoviti operativni organiziranosti in sledenju 
tehnoloskemu razvoju,« je poudaril minister. Po njegovih besedcih 
so gasilci v dobrih 150 letihorganiziranega delovanja na Siovenskem 
dosegli ogromno. »Danes predstavljate temeljni steber nasega 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami. Poleg tega 
ste vedno bili in ste tudi mocan steber slovenstva. Siovenski jezik, 
slovensko pesem in sloverisko narodno zavest ste uspesno ohranjali 
skozi celotno minulo obdobje ter jih utrjujete tudi danes,« je dejal in 
jim cestital. 
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