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Letnik 1 
 

Številka 17/2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sveti Tomaž, 05.11.2021 
 
TISKOVINA                 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
30. SKLEP o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto  2022  
31. SKLEP o lokacijski preveritvi za parcelo številka 324 k.o. Rucmanci 
32. SKLEP o določitvi cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
33. SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
34. Sklep o določitvi cene javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih  
      odpadnih voda 
35. SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja  
      komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
36. SKLEP o določitvi cen javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki 

 
 

30. 

Na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno 
glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/2017 in 9/18) in 99. člena Poslovnika občinskega sveta  (Uradni 
vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 9/18) je Občinski svet občine 
Sveti Tomaž na 22. redni seji, dne 04.11.2021 sprejel naslednji 

S K L E P 
    o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022  

1. člen 

Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž  za leto 2022.  

2. člen 

Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022 bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka 
do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž in na spletni strani občine, in sicer od 05. 
novembra 2021 do 23. novembra 2021.  

3. člen 

V času javne razprave od 05. novembra 2021 do 23. novembra 2021 obravnavajo predlog proračuna 
delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.  

4. člen 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave in sicer od 
05. novembra 2021 do 23. novembra 2021. 

 

5. člen 

 

Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine 
http://www.sv-tomaz.si/  pod rubriko obvestila.  

http://www.sv-tomaz.si/
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6. člen 

Ta sklep velja takoj.  

 

Številka:  410-008/2021                                                                         Mirko Cvetko l.r. 
Sveti Tomaž, dne 04.11.2021                                                     ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 

 
31. 

Na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/17) in 23. 
člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 7/2007, 20/2017 in 9/2018) 
je Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 22. redni seji, dne 04.11.2021 sprejel  
 
 

SKLEP 
o lokacijski preveritvi za parcelo številka 324 k.o. Rucmanci 

 
 

1. člen 
 
Občinski svet Sveti Tomaž je sprejel Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi v k. o. 280 Rucmanci v občini Sveti Tomaž, ki ga je pod številko 
2021-LP-027 (datum izdelave: maj 2021, dopolnitev september 2021) izdelal URBIS d.o.o. Maribor, 
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor.  
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2563. 
 

2. člen 
 
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž. 

 
 

Številka: 350-0003/2021 
Datum: 04.11.2021    

Mirko Cvetko l.r. 
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
 

32. 
Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž  (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 13/16), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z 
dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19– v nadaljevanju Uredba) in 23. člena 
Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti 
Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 22. redni seji, dne 04.11.2021 sprejel 
naslednji 

SKLEP 
o določitvi cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

1. člen 

Občinski svet Sveti Tomaž je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž za leto 2022. 
 
 

2. člen 

Občinski svet Sveti Tomaž soglaša z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jo izvaja 
Komunalno podjetje Ormož d.o.o., na območju občine Ormož: 
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- Omrežnina– obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Omrežnina za oskrbo s pitno 
vodo 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 5,19805 

20 < DN < 40 15,59415 

40</= DN <50 51,98050 

50</= DN <65 77,97075 

65</= DN <80 155,94150 

80</= DN <100 259,90250 

100</= DN <150 519,80500 

150</= DN 1.039,61000 

 
 

- Vodarina - obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina m³ 0,89881 

 
 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina prekomerna 
poraba 

m³ 1,34822 

Predlagane cene so zaokrožene na 5 decimalnih mest in so brez DDV. 
 

3. člen 

Cene za storitve javne službe »oskrbe s pitno vodo« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o 
oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022. Prekomerna poraba vode se ne obračunava 
za porabnike stanovanjskih stavb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, če izvajalcu javne službe 
predložijo potrebno potrdilo, da se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. 
 

4. člen 

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Komunalno podjetje Ormož 
d.o.o., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno 
običajen način objavil cenik s potrjeno ceno. 
 

5. člen 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0003/2020, z dne 17.11.2020, ki je bil 
objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, št. 20/2020. 
 

6. člen 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s 
01.01.2022. 
 
Številka: 355-0005/2021 
Datum: 04.11.2021    

     Mirko Cvetko l.r. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
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33. 
Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 13/16), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z 
dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 
(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je 
 Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 22. redni seji, dne 04.11.2021 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

1. člen 

Ta sklep ureja višini in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
v občini Sveti Tomaž. 

2. člen 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za 
gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 12,7896 % stroškov omrežnine za posamezen 
vodomer, za obdobje od 01.01.2022 dalje do spremembe sklepa o višini subvencioniranja cen. V 
primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine omrežnine za posamezen vodomer uporabi 
novo sprejeta cena omrežnine in od te cene obračuna subvencija v višini 12,7896 % stroškov 
omrežnine za posamezen vodomer. 

- Subvencija omrežnine za oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV). 

VODOMER 
Predlagana cena za 

leto 2022 v EUR 

Subvencija občine v 
višini 12,7896 % 

omrežnine / mesec 
v EUR 

DN </= 20 5,19805 0,66481 

20 < DN < 40 15,59415 1,99443 

40</= DN <50 51,98050 6,64810 

50</= DN <65 77,97075 9,97215 

65</= DN <80 155,94150 19,94429 

80</= DN <100 259,90250 33,24049 

100</= DN <150 519,80500 66,48098 

150</= DN 1.039,61000 132,96196 

 
3. člen 

 
Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira iz 
občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž. 
 

4. člen 
  

Zahtevek za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izstavi 
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
 

5. člen 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0003/2020, z dne 17.11.2020, ki je bil 
objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št. 20/2020. 
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6. člen 
 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s 
01.01.2022. 
 
Številka: 355-0005/2021                                                                            Mirko Cvetko l.r. 
Datum: 04.11.2021                                                                        ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
 
 

34. 

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/16), Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z 

dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 

(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 20/17 in 9/18) je 

 Občinski svet na svoji 22. redni seji, dne 04.11.2021 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

1.  

Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini 

Sveti Tomaž za leto 2022. 

 

2. 

Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda in sicer: 

1. ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 

 

- Storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda – obvezna javna služba (brez 

DDV); 

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Odvajanje komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda 

m³ 0,58033 

 

- Omrežnina za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda za – obvezna javna služba 

in posebne storitve (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Omrežnina za odvajanje 
komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 9,73194 

20 < DN < 40 29,19582 

40</= DN <50 97,31940 

50</= DN <65 145,97910 

65</= DN <80 291,95820 

80</= DN <100 486,59700 

100</= DN <150 973,19400 

150</= DN 1.946,38800 
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2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 

 

Občinski svet potrjuje s strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. predlagane naslednje cene: 

 

- Storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda - obvezna javna služba (brez 

DDV). 

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Čiščenje komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda 

m³ 0,80329 

 

 

- Omrežnina za čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – obvezna javna služba in 

posebne storitve (brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Omrežnina za čiščenje 
komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 4,64977 

20 < DN < 40 13,94931 

40</= DN <50 46,49770 

50</= DN <65 69,74655 

65</= DN <80 139,49310 

80</= DN <100 232,48850 

100</= DN <150 464,97700 

150</= DN 929,95400 

 

 

3. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN 

MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 

 

Občinski svet občine Sveti Tomaž predlaganih Storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami skladno z elaboratom izvajalca ne 

potrjuje, saj še ni zadostnih kapacitet čistilnih naprav, kamor bi lahko vozili blato.  

 

3. 

 

Cene za storitve gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje odpadnih voda« so določene na 

podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Sveti Tomaž za leto 2022. 

 

4. 

 

Izvajalec gospodarske javne službe v občini Sveti Tomaž, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., bo na 

osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način 

objavil cenik s potrjeno ceno. 

 

 5. 

 

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0004/2020 z dne 17.11.2020 objavljen v 

Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž 20/20. 

 

 



Uradno glasilo, št. 17 7 05.11.2021 

 

7 

 

6. 

 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s 

01.01.2022. 

 

Številka: 355-0004/2021                                                                      Mirko Cvetko l.r. 
Datum: 04.11.2021                                              ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

                     
 

35. 

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/16), Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z 

dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 

(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 20/17) je  Občinski svet 

na svoji 22. redni seji, dne 04.11.2021 sprejel naslednji 

 

SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

 

1. člen 

Ta sklep ureja višino in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Sveti Tomaž. 

2. člen 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 84,05 % 

stroškov omrežnine, za obdobje od 01.01.2022 dalje do spremembe sklepa o višini subvencioniranja 

cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine omrežnine za posamezen vodomer 

uporaba novo sprejeta cena omrežnine in od te cene obračuna subvencije v višini 84,05 % stroškov 

omrežnine. 

1. ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 

 

- Subvencija omrežnine za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda za – obvezna 

javna služba (brez DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za 

enoto vodomera / 
mesec v EUR 

Subvencija občine 
84,05 % 

omrežnine / 
mesec v EUR 

DN </= 20 9,73194 8,17970 

20 < DN < 40 29,19582 24,53909 

40</= DN <50 97,31940 81,79696 

50</= DN <65 145,97910 122,69543 

65</= DN <80 291,95820 245,39087 

80</= DN <100 486,59700 408,98478 

100</= DN <150 973,19400 817,96956 

150</= DN 1.946,38800 1.635,93911 
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2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 

 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 85,65 % 

stroškov omrežnine, za obdobje od 01.01.2022 dalje do spremembe sklepa o višini subvencioniranja 

cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine omrežnine za posamezen vodomer 

uporaba novo sprejeta cena omrežnine in od te cene obračuna subvencije v višini 85,65 % stroškov 

omrežnine. 

 

- Subvencija omrežnine za čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – obvezna javna 

služba (brez DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za 

enoto vodomera / 
mesec v EUR 

Subvencija občine 
85,65 % 

omrežnine / 
mesec v EUR 

DN </= 20 4,64977 3,98253 

20 < DN < 40 13,94931 11,94758 

40</= DN <50 46,49770 39,82528 

50</= DN <65 69,74655 59,73792 

65</= DN <80 139,49310 119,47584 

80</= DN <100 232,48850 199,12640 

100</= DN <150 464,97700 398,25280 

150</= DN 929,95400 796,50560 

 

3. člen 

 

Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode se subvencionira iz občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž, 

proračunski postavki 081510 in 081511. 

 

4. člen  

  

Račun za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in 

padavinskih odpadnih voda izstavi najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

 

5. člen 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0004/2020 z dne 17.11.2020, ki je bil 

objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 20/20. 

 

6. člen 

 

Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s 

01.01.2022. 

 

Številka: 355-0004/2021 

Datum: 04.11.2021             

Mirko Cvetko l.r. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
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Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

36. 
Na podlagi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2016), Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017, 78/19– v nadaljevanju Uredba) in 23. 
člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/2007 in Uradno glasilo občine 
Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je  Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 22. redni seji, dne 04.11.2021 
sprejel naslednji 

SKLEP 

 o določitvi cen javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki 

 

1. člen 

Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih 
gospodarskih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za leto 
2022. 
 

2. člen 

Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov: 

 

1. ZBIRANJE ODPADKOV 

 

- Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadne embalaže ter mešanih 

komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,16111 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00093 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,16018 

 

- Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,10600 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,10600 

 

2. OBDELAVA ODPADKOV 

 

- Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,15090 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,04040 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,11050 

 

 

3. ODLAGANJE ODPADKOV  

 

- Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,15910 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,07440 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,08470 

 

3. člen 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-0029/2020 z dne 07.11.2020, ki je 
objavljen v Uradnem glasilu  občine Sveti Tomaž, št. 22/2020. 
 

 

 



Uradno glasilo, št. 17/2021 10 05.11.2021 

 

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

4. člen 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s 
01.01.2022. 
    

Številka: 354-0037/2021 

Datum: 04.11.2021   

Mirko Cvetko l.r. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


