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OBČINSKI SVET

Prva obravnava.

Številka: 478-201/2018-1
Datum: 17. 12. 2018
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in št. ___/18), v zvezi z 11. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter na podlagi 17. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Ur. list RS, št. 30/15) na svoji 1. redni seji, dne 17. 12. 2018, sprejel

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2019
I. UVOD
Na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
list RS, št. ____) načrt ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti ureja Zakon
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju zakon).
Načini, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem občine so opredeljeni z Uredbo o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13, 10/14 in 58/16; v nadaljevanju uredba).

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
V skladu s 7. členom uredbe Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine vsebuje:
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (z zemljišči, s stavbami in deli stavb ter zemljišča s
stavbo);
B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z zemljišči, s stavbami in deli stavb ter zemljišča
s stavbo) in
C. Načrt brezplačne pridobitve in odsvojitve nepremičnin (z zemljišči, s stavbami in deli stavb ter
zemljišča s stavbo).
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet.
Načrt se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna (11. člen zakona).
A. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
A.1. PRIDOBIVANJE - stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbo:
1.

Odkup nepremičnine, in sicer:
- 251/1250 nepremičnine ID znak: parcela 1871 *2969 (katastrska občina 1871 parcela *2969 v izmeri 467
m2). V naravi nepremičnina predstavlja poslovni prostor v poslovni stavbi na naslovu Trg revolucije 28A,
1420 Trbovlje, in sicer:
• poslovni prostor v stavbi št. 1871-2089-1 (poslovni prostor v izmeri 93,80 m2) v katerem se nahaja prostor
obstoječe lekarne »Lekarne Center« v Trbovljah;
• zemljišče pod stavbo parcela *2969 katastrska občina 1871 Trbovlje.
Nepremičnina se nahaja v Občini Trbovlje.
Vse tri zasavske občine (kot ustanoviteljice javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje in solastnice
posameznega dela stavbe) so v letu 2017 odprodale službeno stanovanje Zasavskih lekarn Trbovlje. Višina
kupnine v znesku 52.100,00 EUR je bila v višini solastniških deležev, opredeljenih v Odloku o ustanovitvi
Zasavskih lekarn, nakazana v proračune vseh treh občin, in sicer proračun Občine Zagorje, proračun Občine
Trbovlje in proračun Občine Hrastnik, z namenom, da bi občine prejeta sredstva iz tega naslova v letu 2018

2.

namenile za odkup poslovnih prostorov obstoječe »Lekarne Center« v Trbovljah. Ocenjena vrednost odkupa
znaša 55.000,00 EUR, za financiranje deleža vrednosti, ki odpade na Občino Zagorje ob Savi, je v
proračunu zagotovljenih 20.000 EUR.
Predvidena sredstva: 20.000,00 EUR, ki odpade na Občino Zagorje ob Savi, glede na njen solastniški delež,
na PP 60020 (Oddelek za družbene dejavnosti).
Odkup nepremičnine, in sicer:
- 477/1250 nepremičnine ID znak: del stavbe 1886-2165-4, ki obsega posamezni del stavbe št. 4, v stavbi št.
2165 katastrska občina 1886 Zagorje-mesto in v naravi predstavlja prostor št. 4, ki se nahaja v 1. in 2. etaži
poslovnega objekta Vašhava, na naslovu Podvine 22a, 1410 Zagorje ob Savi, telovadnica s pomožnimi
prostori v izmeri 405,10 m2, od tega uporabne površine dela stavbe 345,10 m2.
Nepremičnina se nahaja v Občini Zagorje ob Savi.
Občina Zagorje ob Savi je solastnica predmetnega posameznega dela stavbe-telovadnice že do deleža
773/1250 glede na celoto in bi z odkupom preostalega solastniškega deleža do 477/1250 postala lastnica
nepremičnine do celote.
Predvidena sredstva: 80.000,00 EUR, na PP 08084 (Oddelek za gospodarske javne službe).

A.2. PRIDOBIVANJE - zemljišča:
Vse nepremičnine se nahajajo v Občini Zagorje ob Savi.
1.

Odkupi zemljišč v Občini Zagorje ob Savi, na katerih se nahajajo kategorizirane občinske javne ceste in
poti, ki jih je skladno z zakonom potrebno pridobiti tudi v zemljiškoknjižno last občine na podlagi ustreznega
pravnega posla. Skupna površina zemljišč na katerih se nahajajo kategorizirane občinske javne ceste in
poti ni znana. Odkupe zemljišč občina vrši na podlagi prejetih odločb GURS-a o parcelacijah oziroma
odmerah. Odkupi zemljišč so opredeljeni že v tem načrtu in bodo opredeljeni tudi v nadaljnjih spremembah
in dopolnitvah načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.
Predvidena sredstva: 20.000,00 EUR na PP 10010 (Oddelek za gospodarske javne službe).
a) prometna infrastruktura: odkup zemljišč pod lokalno cesto LC 480161 Zagorje-Vidrga in obsega:
- 1/3 nepremičnine ID znak: parcela 1887 1291/4 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 1291/4 v
izmeri 84 m2);
- 1/3 nepremičnine ID znak: parcela 1887 1291/6 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 1291/6 v
izmeri 41 m2);
Predvidena sredstva: 2,00 EUR/m2 oziroma 42,00 EUR na PP 10010 (Oddelek za gospodarske javne
službe).
b) prometna infrastruktura: odkup zemljišča pod javno potjo JP 982721 Župnišče-Turnšek in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 2649 477/1, ki obsega parcelo 477/1 v izmeri 222 m2 katastrska občina
2649 Izlake.
Predvidena sredstva: 18,00 EUR/m2 oziroma 3.996,00 EUR na PP 10010 (Oddelek za gospodarske javne
službe).
c) prometna infrastruktura: odkup zemljišč za zagotovitev prevoznosti na javni poti JP 980291 Loke –
Zabreznik - Ržiše in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1879 384/14 (katastrska občina 1879 Ržiše parcela 384/14 v izmeri 130
m2);
- nepremičnino ID znak: parcela 1879 385/7 (katastrska občina 1879 Ržiše parcela 385/7 v izmeri 255 m2).
Predvidena sredstva: 2,00 EUR/m2 oziroma 770,00 EUR na PP 10010 (Oddelek za gospodarske javne
službe).
d) prometna infrastruktura: odkup zemljišč pod potjo Vrhe-Planina in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1876 832/62 (katastrska občina 1876 Jesenovo parcela 832/62 v izmeri
151 m2).
Dokončna realizacija predpogodbe za sklenitev kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7. 2010.
Predvidena sredstva: / EUR/m2.

2.

SKUPAJ podtočke a) do d): 4.808,00 EUR.
Odkup zemljišč, na katerih se že nahajajo objekti javnih vodovodnih sistemov (zajetja, vodni zbiralniki,
črpališča, razdelilni jaški ipd.) in je potrebno zemljiškoknjižno urejanje oziroma se bo ta gospodarska javna
infrastruktura dograjevala, in sicer:
a) gospodarska infrastruktura: odkup zemljišča za potrebe vodovodnega sistema Prvine in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1015 228/4-del (katastrska občina 1015 Zaplanina parcela 228/4 -del).
Predvidena sredstva: 1.000,00 EUR, PP 91117 (Oddelek za gospodarske javne službe).
b) gospodarska infrastruktura: odkup zemljišča za potrebe vodovodnega sistema Podkum in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1889 1647-del (katastrska občina 1889 Podkum parcela 1647-del).

Predvidena sredstva: 3.000,00 EUR, PP 91121 (Oddelek za gospodarske javne službe).
c) gospodarska infrastruktura: odkup zemljišča za potrebe vodovodnega sistema Peške Kandrše in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1952 429/4 -del (katastrska občina 1952 Peče parcela 429/4-del).
Predvidena sredstva: 1.500,00 EUR, PP 91122 (Oddelek za gospodarske javne službe).

3.
4.

5.

d) gospodarska infrastruktura: odkup zemljišča za potrebe vodovodnega sistema Čemšenik in obsega:
- nepremičnine ID znak: parcela 1875 8/1-del (katastrska občina 1875 Čemšenik parcela 8/1-del) in
- nepremičnine ID znak: parcela 1875 10/1-del (katastrska občina 1875 Čemšenik parcela 10/1-del)
Predvidena sredstva: 2.000,00 EUR, PP 91123 (Oddelek za gospodarske javne službe).
Odkup zemljišč za potrebe širitve pokopališča v Zagorju ob Savi.
Predvidena sredstva: 40.000,00 EUR na PP 91413 (Oddelek za gospodarske javne službe).
Odkup zemljišč, ki v naravi predstavljajo dovozno cesto do poslovnega objekta Vašhava, asfaltirana
parkirišča, zelenice in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1886 243/50 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 243/50 v
izmeri 326 m2);
- nepremičnino ID znak: parcela 1886 243/46 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 243/46 v
izmeri 400 m2);
- nepremičnino ID znak: parcela 1886 243/45 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 243/45 v
izmeri 321 m2);
- nepremičnino ID znak: parcela 1886 243/47 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 243/47 v
izmeri 90 m2);
- nepremičnino ID znak: parcela 1886 243/49 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 243/49 v
izmeri 258 m2).
Občina Zagorje ob Savi s tem Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem načrtuje odkup nepremičnine
ID znak: del stavbe 1886-2165-4, ki obsega posamezni del stavbe št. 4, v stavbi št. 2165 katastrska občina
1886 Zagorje-mesto in v naravi predstavlja prostor št. 4, ki se nahaja v 1. in 2. etaži poslovnega objekta
Vašhava, na naslovu Podvine 22a, 1410 Zagorje ob Savi (opis pod točko II. A.1. PRIDOBIVANJE – stavbe
in deli stavb ter zemljišča s stavbo, podtočka 1). V neposredni bližini se nahajajo tudi zemljišča, ki v naravi
predstavljajo dovozno cesto, asfaltirana parkirišča, zelenice pred poslovnim objektom Vašhava in so nujno
potrebna za funkcioniranje poslovne stavbe oziroma posameznega dela stavbe.
Predvidena sredstva: 40.000,00 EUR, na PP 08084 (Oddelek za gospodarske javne službe).
Odkupi drugih potrebnih zemljišč, ki se bodo v letu 2019 pokazala kot nujna za odkup - odkupi zemljišč
bodo natančno opredeljeni v nadaljnjih spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019. Odkupi zemljišč so opredeljeni že v tem načrtu in bodo opredeljeni tudi v
nadaljnjih spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.
Predvidena sredstva: 40.000,00 EUR na PP 85050 (Oddelek za splošne zadeve).
a) prometna infrastruktura: odkup zemljišča pod javne poti JP 981231 Kal-Jablana-Pleše in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1887 843/1 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 843/1 v izmeri
342 m2).
Predvidena sredstva: 684,00 EUR, na PP 85050 (Oddelek za splošne zadeve).

6.

7.

8.

SKUPAJ podtočka a): 684,00 EUR
Odkup zemljišč za potrebe ureditve kolesarske steze Zagorje-Orehovica - odkupi zemljišč bodo natančno
opredeljeni v nadaljnjih spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2019.
Predvidena sredstva: 250.000,00 EUR na PP 10046 (Oddelek za gospodarske javne službe).
Odkup zemljišč sofinanciranje državne ceste R1-222 Cesta zmage-Kolodvorska - odkupi zemljišč bodo
natančno opredeljeni v nadaljnjih spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
za leto 2019
Predvidena sredstva: 5.000,00 EUR na PP 10052 (Oddelek za gospodarske javne službe).
Odkup zemljišča potrebnega za ureditev Ekonomsko poslovna cona Zagorje in obsega:
- nepremičnino ID znak: parcela 1885 89/3-del (katastrska občina 1885 Potoška vas parcela 89/3-del).
Predvidena sredstva: 90.000,00 EUR na PP 94180 (Oddelek za gospodarske javne službe).

B. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
B.1. PRODAJA - stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbo:
Nepremičnina se nahaja v Občini Zagorje ob Savi.
1.

Prodaja nepremičnine ID znak: del stavbe 1886-861-211, ki obsega posamezni del št. 211 v stavbi št. 861
katastrska občina 1886 Zagorje-mesto. V naravi gre za stanovanje št. 211 v 3. nadstropju, vhod 3, v stavbi z
naslovom Polje 31, 1410 Zagorje ob Savi s površino dela stavbe 49,1 m2 oz. uporabne površine 45,9 m2
(stanovanje št. 11 dvosobno v III. nadstr., vhod 3, Polje 31 1410 Zagorje ob Savi).
Interes za odkup predmetnega stanovanja je izkazal najemnik, ki je Občini Zagorje ob Savi podal vlogo. Z

vlogo najemnika se je seznanila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine in menila, da je prodaja smiselna.
Predvidena metoda razpolaganja: javno zbiranje ponudb.
Orientacijska vrednost: 45.400,00 EUR (po cenitvi).
B.2. PRODAJA - zemljišča:
Vse nepremičnine se nahajajo v Občini Zagorje ob Savi.
1.

2.

3.

Prodaja nepremičnine:
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 943/10 (katastrska občina 1886 parcela 943/10 v izmeri 231 m2).
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine je menila, da je
prodaja smiselna, saj je zemljišče za občino nefunkcionalno.
Predvidena metoda razpolaganja: neposredna prodajna pogodba.
Orientacijska vrednost: potrebna še cenitev.
Prodaja nepremičnin, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Ureditvenim načrtom za območje Farčnikova
kolonija v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-6/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/98,17/03 in Uradni list RS, št.
81/08, 18/14). Gre za območje na platoju desnega nabrežja Kotredeščice in je namenjeno za obrtne,
proizvodne in poslovne dejavnosti v zaključeni obrtno-industrijski coni in obsega naslednje nepremičnine:
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 297/7 (katastrska občina 1886 parcelo 297/7 v izmeri 1338 m2);
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 297/8 (katastrska občina 1886 parcelo 297/8 v izmeri 1239 m2);
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 297/9 (katastrska občina 1886 parcelo 297/9 v izmeri 1568 m2);
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 297/10 (katastrska občina 1886 parcelo 297/10 v izmeri 811 m2)
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 298/14 (katastrska občina 1886 parcelo 298/14 v izmeri 95 m2);
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 298/15 (katastrska občina 1886 parcelo 298/15 v izmeri 60 m2);
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 309/5 (katastrska občina 1886 parcelo 309/5 v izmeri 1033 m2).
Predvidena metoda razpolaganja: javno zbiranje ponudb oziroma javna dražba.
Orientacijska vrednost: 32,00 EUR/m2.
Prodaja nepremičnine:
- nepremičnine ID znak: parcela 1884 318/12 (katastrska občina 1884 parcela 318/12 v izmeri 289 m2).
Pobudo je že obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine in menila, da je prodaja smiselna, saj je zemljišče za občino nefunkcionalno.
Predvidena metoda razpolaganja: neposredna prodajna pogodba.
Orientacijska vrednost: potrebna še cenitev.

B.3. MENJAVA – zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbo:
Vse nepremičnine se nahajajo v Občini Zagorje ob Savi.
1.

Menjava parcele 749/6 katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju, ID znak: parcela 1884 749/6 v lasti
občine, z zemljiščem parcelo 177/6 iste katastrske občine, ID znak: parcela 1884 177/6 in zemljiščem
parcelo 177/8, iste katastrske občine, ID znak: parcela 1884 177/8 v lasti fizične osebe. S predvideno
menjavo se uredi dostop do objekta na parceli 177/7 katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju v lasti prej
navedenih kot tudi sosednjega objekta PGD Loke ter lastništvo dela javne ceste. Da bi zemljiškoknjižno
stanje uredili z dejanskim stanjem na terenu, je smiselno izvesti menjavo zemljišč. Gre za enakovredno
menjavo zemljišč.
Predvidena metoda razpolaganja: neposredna pogodba
Orientacijska vrednost menjave: vrednotenje GURS oziroma cenitev.

C. NAČRT BREZPLAČNE PRIDOBITVE IN ODSVOJITVE NEPREMIČNIN (ZEMLJIŠČA, STAVBE
IN DELI STAVB TER ZEMLJIŠČA S STAVBO)
Vse nepremičnine se nahajajo v Občini Zagorje ob Savi.
1.

2.

3.

V Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se vključi brezplačen
prenos nepremičnine:
- nepremičnine ID znak: parcela 1886 676/25 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 676/25 v izmeri
177 m2).
Prometna infrastruktura: zemljišče pod kategorizirano javno potjo JP 982093.
Fizične osebe brezplačno prenašajo nepremičnino v last Občine Zagorje ob Savi.
V Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se vključi brezplačen
prenos nepremičnine:
- 1/6 nepremičnine ID znak: parcela 1884 237/22 (katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju parcela 237/22 v
izmeri 49 m2), v deležu do 1/6 glede na celoto.
Prometna infrastruktura: zemljišča za namen ureditve kategorizacije ceste na območju Ribnika v Kisovcu.
Fizična oseba na podlagi dogovora sklenjenega v letu 2015 brezplačno prenaša nepremičnino v last Občine
Zagorje ob Savi.
V Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se vključi brezplačen

prenos nepremičnin:
- nepremičnine ID znak: parcela 1875 8/2-del (katastrska občina 1875 Čemšenik parcela 8/2-del) in
- nepremičnine ID znak: parcela 1875 10/2-del (katastrska občina 1875 Čemšenik parcela 10/2-del)
Gospodarska infrastruktura: zemljišča za potrebe vodovodnega sistema Čemšenik.
Lastnik zemljišč je Krajevna skupnost Čemšenik.

III. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
V skladu z 12. členom uredbe Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine vsebuje:
A. Načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR in
B. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet.
Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem
sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Načrt se predloži
v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna (13. člen zakona).
A. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
Občina Zagorje ob Savi v letu 2019 ne bo pridobivala premičnega premoženja v vrednosti nad
10.000,00 EUR.
B. NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
Občina Zagorje ob Savi v letu 2019 ne bo razpolagala s premičnim premoženjem v vrednosti nad
10.000,00 EUR.
III.
Na podlagi 3. odstavka 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO
in 76/15) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Ur. list RS, št. 30/15) o pravnem poslu ravnanja
s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi tega načrta ali ob
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv ali v primeru uveljavljanja predkupne
pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Stvarnopravnega zakonika, lahko župan
skladno z Odlokom o proračunu odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremičnim premoženjem,
ki niso predvideni v tem načrtu. Skupna vrednost pravnih poslov iz prejšnjega stavka ne sme presegati
20% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
IV.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 je sestavni del
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 in prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine se
med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni.
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