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POVABILO  

»SOFINANCIRANJE SUBVENCIJE OBRESTNE MERE  
PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU DOLENJSKE 2018« 

 
 

1. PODLAGE IN NAMEN  
 
Podlage za izvedbo Povabila »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na 
območju Dolenjske 2018« (v nadaljevanju: Povabilo) so: 
 
1.1. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020:    

 Tematski cilj 3 Izboljšanje konkurenčnosti MSP in prednostne naložbe, zlasti z omogočanjem 
lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji, pri čemer se kot utemeljitev za naložbe navaja ključna razvojna 
ovira za rast in razvoj podjetij – otežen dostop do finančnih virov, in kot spodbuda – 
oblikovanje ustreznih finančnih virov za ta namen, povečanje deleža inovativnih podjetij in 
dvig tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev ter izboljšanje snovne in energetske 
učinkovitosti gospodarstva; 

 
1.2. Regionalni razvojni program JV Slovenije za obdobje 2014-2020 (objavljen na spletnem naslovu 

www.rc-nm.si): 

 Specifični cilj 1.1. Vzpostavitev celovitega izvozno usmerjenega podjetniškega podpornega 
okolja JV Slovenije, 

 Ukrep 1.1.2. Podjetniško podporno okolje 

 Programski del: Gospodarstvo; 
 

1.3. Pogodbe o sodelovanju občin v skupnem povabilu (v nadaljevanju: pogodba z občino), in sicer z: 

 Občino Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, 

 Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 

 Občino Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, 

 Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, 

 Občino Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, 

 Občino Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, 

 Občino Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan in 

 Občino Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. 
 
1.4. Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in 
Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Sofinanciranje subvencije obrestne mere 
podjetniškim kreditom na območju Dolenjske« (št. priglasitve: M001-1227319-2017). 

 
Povabilo sledi nacionalnim in usmeritvam Regionalnega razvojne programa JV Slovenije 2014-2020 in 
je namenjeno pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne 
izključenosti pri financiranju ter omogočanju dostop do finančnih virov.  
 

2. IZVAJALEC 
 
Izvajalec Povabila je Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto (RC Novo 
mesto d.o.o.), ki opravlja na območju regije JV Slovenija splošne razvojne naloge po Zakonu o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

http://www.rc-nm.si/
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Občine so s pogodbami pooblastile RC Novo mesto d.o.o. za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s 
priglasitvijo, poročanjem in vzpostavitvijo evidenc dodeljenih »de minimis« pomoči.   
 
3. POMOČ »DE MINIMIS« 
 
Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere zagotavljajo občine iz točke 1.3. tega povabila, 
kot pomoč »de minimis« na osnovi sheme pomoči »de minimis« »Sofinanciranje subvencije obrestne 
mere« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. 
 
Pomoč »de minimis« je namenjena podjetjem iz vseh sektorjev, razen: 

 ribištva ali akvakulture, 

 predelave in trženja kmetijskih proizvodov in je znesek pomoči določen na podlagi 
cene/količine proizvodov, kupljenih od primernih proizvajalcev oz. zadevnega podjetja, 

 primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 

 predelave in trženja kmetijskih proizvodov in je pomoč pogojena z delnim ali celotnim 
prenosom na primarne proizvajalce. 

 
Pomoč »de minimis« ni namenjena: 

 dejavnostim povezanim z izvozom v tretje države ali države članice, 

 se ne pogojuje z dajanjem prednosti domačim proizvodom pred uvoženimi, 

 se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 
 
Skupni znesek pomoči »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR, 
razen v komercialnem cestnem tovornem prometu, kjer ne sme presegati 100.000 EUR, v katerem 
koli obdobju treh poslovnih let, kar dokazuje upravičenec z izjavo. 
 
Enotno podjetje sestavljajo vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od razmerij: 

 eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 

 eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 
nadzornega organa drugega podjetja, 

 podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu, 

 eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja na podlagi dogovora samo 
nadzoruje večino glasovalnih pravic. 

 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav 
tako enotno podjetje. 
Upravičenec dokazuje s pisno izjavo kumulacijo pomoči »de minimis«: 
 

 o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je že prejel v predhodnih 2 (dveh) poslovnih letih 
in v tekočem poslovnem letu; 

 kumulacijo pomoči »de minimis« v primeru pripojitve ali delitve podjetja; 

 s seznamom vseh z njim povezanih podjetij v enotno podjetje.  
 
Pomoč »de minimis« je upravičencu dodeljena, ko mu je dodeljena zakonska pravica za pomoč, ne 
glede na datum plačila pomoči. Za dodelitev pomoči »de minimis« šteje datum sklenitve pogodbe o 
povračilu dela upravičenih stroškov subvencije obrestne mere. 
 
Prejemnik sredstev za delno sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih s subvencijo obrestne 
mere je s Povabilom, vlogo in pogodbo o povračilu dela upravičenih stroškov predloga subvencije 
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obrestne mere obveščen, da pomenijo dodeljena sredstva pomoč po pravilu »de minimis«, v skladu z 
Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013. 
 
Upravičeni stroški iz vloge za subvencijo obrestne mere, ne smejo biti financirani z drugimi javnimi 
sredstvi oz. pomočjo, kar dokazuje upravičenec s pisno izjavo. 

 
4. UPRAVIČENEC 

 
Vloge lahko posredujejo mikro in male gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, 
fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 
socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v 
evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki 
sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de 
minimis«.  
 
Sedež je kraj, ki je kot sedež upravičenca vpisan v sodni oz. poslovni register.  
  
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka te točke izpolnjevati še: 

 opravlja dejavnost v okviru predmeta vloge, 

 na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in  
zoper upravičenca tak postopek ni začet oz. upravičenec tudi ni kapitalsko ali kako drugače 
povezan s takim podjetjem, 

 odgovorna oseba upravičenca izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD, 

 na dan oddaje vloge ni v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju 
(v nadaljevanju: ZFP) oz. tak postopek zoper upravičenca ni bil začet,  

 ima poravnane zapadle obveznosti do lokalne skupnosti, države in zaposlenih, 

 strošek, ki je predlagan za sofinanciranje, ni financiran ali predlagan za financiranje z drugimi 
javnimi sredstvi oz. sredstvi pomoči »de minimis«. 

 
Izpolnjevanje pogojev Povabila dokazuje upravičenec s pisno izjavo. Z izjavo upravičenec tudi soglaša, 
da lahko pridobi izvajalec od pristojnega organa dokazila, ki potrjujejo navedbe upravičenca oz. da bo 
na poziv izvajalca predložil dokazila o izpolnjevanju pogojev Povabila.  
 
Neizpolnjevanje kateregakoli izmed navedenih pogojev je utemeljen razlog za zavrnitev vloge.  
Upravičenec mora že pridobljena sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere vrniti občini 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev do dneva izdaje sklepa za vračilo 
če: 

 jih je pridobil na osnovi neresničnih ali zavajajočih podatkov upravičenca oz. 

 če upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti  
 

Zaradi navedbe neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi pa ne sme sodelovati na povabilu še 
naslednja 3 (tri) leta. 
 

5.  UPRAVIČEN NAMEN 
 
Subvencija je namenjena za:  

 namenski krediti v materialne in nematerialne investicije,  

 krediti za obratna sredstva in 

 krediti za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest. 
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Obvezna dokazila, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi so navedena v Povabilu. Tista dokazila, ki so 
javno dostopna, ni potrebno prilagati, saj jih bo izvajalec sam pridobil. 
 

6. SREDSTVA 
 

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu 
upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje 
subvencije obrestne mere so namenska.    
 
Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2018 za izvedbo povabila sredstva v znesku: 
 

Zap. št. Občina, kjer ima podjetje sedež (domicil) Sredstva v EUR 

1. Dolenjske Toplice 2.000,00 

2. Mestna občina Novo mesto 15.000,00 

3. Mirna 2.000,00 

4. Mirna Peč 2.000,00 

5. Šentjernej 10.000,00 

6. Šentrupert 5.000,00 

7. Škocjan 1.000,00 

8. Žužemberk 5.000,00 

 Skupaj 42.000,00 

 
Upravičene so obresti v višini 50% vseh upravičenih stroškov.  
Skupna višina odobrenih sredstev na upravičenca ne sme presegati 2.000,00 EUR. Vsak upravičenec 
lahko odda največ 3 vloge. Vsaka vloga se obravnava posebej in tudi vsaka odobrena vloga ima svojo 
pogodbo.  
Omejitev višine sofinanciranja 2.000,00 EUR je načelna pravica občine, kjer lahko to omejitev tudi 
spremeni navzgor, odvisno od prispelih prijav. Tudi odstotek dodeljenih upravičenih sredstev pod 
50% je diskrecijska pravica občine, v kolikor upravičenec ne doseže 35 točk.  
 
Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere se predlagatelju ne dodelijo, če bi bilo to v 
nasprotju z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Vloga za subvencijo obrestne mere se v tem primeru 
zavrne z navedbo razloga nedovoljene pomoči.  
 
Sredstva, ki jih odobri Komisija za sofinanciranje upravičenih stroškov subvencije obrestne mere, 
nakaže matična občina na račun upravičenca 30. dan po sklenitvi Pogodbe o subvencioniranju 
obrestne mere podjetniških kreditov v Občini Dolenjske Toplice, Mestni občini Novo mesto, Občini 
Mirna, Občini Mirna Peč, Občini Šentjernej, Občini Šentrupert, Občini Škocjan in Občini Žužemberk v 
letu 2018. 
 

7.  UPRAVIČENI STROŠKI: 
 
Sofinancirane bodo obrestne mere, ki ustrezajo namenu navedenemu v 5. točki tega poziva.  
 
Upravičeni stroški do sofinanciranja po tem razpisu so od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.  
 
Upravičeni stroški, ki so predlagani za sofinanciranje, morajo biti v vlogi izkazani s predložitvijo 
fotokopije kreditne pogodbe. Kopije kreditne pogodbe mora parafirati odgovorna oseba upravičenca 
in jih žigosati, s čimer se potrjuje istovetnost kopije z originalom.  
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Upravičenost stroškov za sofinanciranje dokazuje upravičenec, preverjata pa jih izvajalec in Komisija. 
Izvajalec lahko od upravičenca zahteva na vpogled originale dokazil. Izvajalec lahko od upravičenca 
zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. 
 
V kolikor upravičenec kandidira z isto vlogo kot preteklo leto, lahko v spremi dopis to napiše in se 
kreditna pogodba lahko pridobi iz arhiva RC Novo mesto.  
 

8.  NEUPRAVIČENI STROŠKI: 
 
Neupravičeni stroški se ne sofinancirajo. 
 
Neupravičeni stroški so:   
 

 stroški, ki so predlagani za sofinanciranje in so že bili sofinancirani z drugimi javnimi sredstvi ali 
pomočjo, 

 stroški, ki niso (pravilno) izkazani in dokumentirani,  

 stroški, ki niso skladni z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013.  
 

   
9. KOMISIJA 
 
Komisijo sestavljajo po en predstavnik občine, ki v povabilu sodeluje.  
 
Komisija obravnava prejeti predlog prispelih vlog za sofinanciranje subvencije obrestne mere, odloča 
o sofinanciranju podanih vlog iz njihovih občin, odloča o ugovorih na sklepe o zavrnitvi vlog ter skrbi 
za skupno oblikovanje povabila. 
 
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za komisijo opravlja izvajalec.  
 
Komisija ima vpogled v vse vloge in dokumentacijo, povezano s Povabilom. Izvajalec preveri skladnost 
vlog z dejanskim stanjem in o tem poroča komisiji.  
 
Izvajalec in komisija sta dolžna ravnati z vlogami s strogostjo zaupnosti.   
 

 
10.  VSEBINA VLOGE 

 
Vloga mora biti izdelana na predpisanih obrazcih. Vlogi morajo biti priložene zahtevane priloge. 
 
Vlogo sestavljajo (po vrstnem redu): 
 

1. Obr. št. 1: Vloga 

2. izjava o sprejemanju pogojev razpisa in razpisne dokumentacije; 

3. izjava upravičenca o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že 
prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške. 

4. Vzorec Pogodbe o subvencioniranju obrestne mere podjetniških kreditov v Občini 
__________ v letu 2018 (vpisani podatki o upravičencu v preambuli, parafiran) 

5. Ostala zahtevana dokumentacija: 
- fotokopija kreditne pogodbe za sofinanciranje z amortizacijskim načrtom, iz katerega je 

razviden znesek obresti v EUR, ki so predmet subvencioniranja, 
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- kopija dokazil ali potrdilo kreditodajalca (banke) o že plačanih obrestih v EUR v 
upravičenem obdobju razpisa, 

- dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
- izjava upravičenca, da ne posluje z žigom – le v primeru, ko upravičenec ne posluje z 

žigom. 
 
Vsi obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Vzorec pogodbe mora biti 
parafiran (podpisane vse strani), in žigosan, s čimer potrjuje upravičenec seznanjenost z načinom 
povrnitve dela upravičenih stroškov, povezanih s subvencijo obrestne mere. 
 
Vloga mora biti v slovenskem jeziku. Vse vrednosti morajo biti izražene v EUR, na dve decimalki 
natančno. 
 
Vsebina vloge mora biti podpisana in urejena po zaporedju ter predložena v fizični ali elektronski 
obliki.  
 
Pravočasne in pravilne vloge bodo odprte in pregledane.  
 
Vloge se bodo obravnavale skladno z merili in v primeru večjega števila vlog, kot je razpoložljivih 
sredstev, se bo upošteval poleg meril še datum in ura oddaje vloge. 
 
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo tisti kandidati, ki na razpis kandidirajo prvič.  
 
Upravičenec nepopolnih vlog bodo pozvani k njihovi dopolnitvi. Zahtevo za dopolnitev vloge 
posreduje izvajalec na elektronski naslov kontaktne osebe upravičenca. Upravičenec posreduje 
dopolnitev vloge v elektronski obliki na e-naslov kontaktne osebe izvajalca v roku, ki ga določi 
izvajalec. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od 3 (treh) delovnih dni. Če vloga v predvidenem 
roku ne bo dopolnjena oz. spremenjena, se kot nepopolna zavrne. 
 
Zavrnjene bodo vloge: 

 ki so prispele po roku, 

 ki niso pravilne, 

 ki niso popolne ali ustrezno dopolnjene v določenem roku, 

 ki niso pripravljene v skladu s pogoji povabila in navodili za pripravo vloge, 

 upravičencev, ki ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pomoči »de minimis« in 

 ki jih zaradi omejenih sredstev ni možno sofinancirati.  
 
Ocenjene bodo le vloge, ki so pravočasne, prispele na pravilen način, vključujejo vse potrebne 
obrazce, izpolnjene, žigosane in podpisane in imajo vse priloge (popolna vloga). 
 
Izvajalec in Komisija lahko od upravičenca zahtevata tudi dodatna vsebinska pojasnila. 
 
11. ODDAJA VLOG IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG 
 
Rok za oddajo vlog je do petka 19. 10. 2018, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti na naslov 
izvajalca: 
 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Podbreznik 15  
8000 Novo mesto  
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s pošto ali po prinosniku (pravočasna vloga), 
 
ali skenirana elektronsko po e-pošti na naslov miljana.balaban@rc-nm.si. V kolikor sporočilo ne 
prispe pravočasno, ni odgovornost na strani izvajalca, ampak na strani prijavitelja. Prijavitelj je dolžan 
preveriti, če je e-pošta prispela pravočasno. 
 
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, so nepravočasne in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. 
 
Rok za oddajo vlog se lahko podaljša, če je vlog manj od razpoložljivih sredstev, za največ 30 dni. 
Podaljšanje roka se nanaša samo na občino, kjer so razpoložljiva sredstva. Podaljšanje roka se objavi 
na spletnem naslovu izvajalca, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.  
 
Vloga mora prispeti na pravilen način. Na kuverti ali v zadevi e-sporočila naj bo označeno: »Vloga – 
SOM 2018«. V primeru pisne oddaje mora na hrbtni strani ovojnice biti izpisan upravičenec oz. v 
primeru elektronske oddaje upravičenec navede svoj naziv in naslov (pravilna vloga).  
 
Za vsak namen posojila je potrebno vložiti samostojno vlogo. 
 
V primeru večjega števila vlog, kot je razpoložljivih sredstev in v primeru, da upravičenec odda več 
vlog, bo sofinancirana največ 1 (ena) vloga upravičenca. Katero vlogo bo upravičenec uveljavljal, se 
sam odloči. 
 

12.  OCENITEV VLOG: 
 
Merila za ocenjevanje vlog: 

Zap.št. Merilo 
Število 

točk 

1. GLAVNA DEJAVNOST UPRAVIČENCA   

1.1 Proizvodnja 20 

1.2 Storitve 10 

1.3 Trgovina 5 

1.4 Gostinstvo  5 

2. ŠTEVILO NA NOVO ZAPOSLENIH PO KONČANI INVESTICIJI  max. 21 
2.1 Vsako novo delovno mesto glede na preteklo leto 3 

3. NAMENSKOST KORIŠČENJA KREDITA  
3.1 Povečanje zmogljivosti 20 

3.2 Izboljšanje in posodobitev obrata 15 

3.3 Uvedba nove dejavnosti 10 

3.4 Izboljšanje celostne podobe obrata 5 

4. NAMEN KREDITA  
4.1 Investicija v materialna ali nematerialna sredstva 20 

4.2 Zaposlovanje  10 

4.3 Obratna sredstva 0 

 
5. PODPORA REGIONALNIM FINANČNIM SHEMAM 
Tisti upravičenci, ki so prejeli kredit iz regijskih finančnih shem, se vloga dodatno točkuje še z 20-imi 
točkami (dokazilo: sklep izvajalca sheme). 
 
6. PODPORA INOVATIVNEMU OKOLJU 
Če ima upravičenec sedež v inovativnem okolju (podjetniškem inkubatorju) v občini, se vloga dodatno 
točkuje še z 20-imi točkami (dokazilo: registriran sedež na naslovu Podbreznik 15, 8000 Novo mesto). 
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7. PODPORA KOMUNALNEMU OPREMLJANJU 
Če upravičenec v sklopu investicije komunalno opremi in iz tega naslova plača komunalni prispevek, 
se vloga dodatno točkuje še z 20-imi točkami (dokazilo: plačan komunalni prispevek). 
 
Upravičenec prejme sredstva na podlagi razpoložljivih sredstev, števila prejetih vlog ter na podlagi 
vrednotenja po navedenih merilih in Povabilom. 
 

13.  UGOVOR NA ODLOČITEV O ZAVRNITVI VLOGE 
 
Upravičenec lahko poda ugovor na odločitev o zavrnitvi vloge v 5 (petih) dneh od prejema pisnega 
obvestila o zavrnitvi vloge. Ugovor naslovi na Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 
8000 Novo mesto.  
 
Do odločitve Komisije o ugovoru na obvestilo o zavrnitvi vloge se zadrži izvajanje sklepov Komisije v 
občini, kjer ima upravičenec, ki je podal ugovor, svoj sedež.  
    
14. OBVEŠČANJE O IZBORU: 
 
Izvajalec bo predlagatelje obvestil o odločitvi Komisije praviloma v 30 dneh po končanem roku za 
zbiranje vlog. 
 
15. EVIDENCE 
 
Izvajalec je dolžan voditi in hraniti evidence o prejetih pomočeh še 10 poslovnih let od dodelitve.  
 
16. OBJAVA POVABILA IN OBRAZCEV VLOGE TER DODATNE INFORMACIJE 
 
Skrajšano Povabilo se objavi v na spletni strani Občin, v občinskem glasilu ali na drug krajevno 
običajen način. 
 
Celotno Povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu www.rc-nm.si. 
 
Kontaktna oseba izvajalca za izvedbo povabila: Miljana Balaban, tel. 07 33 72 987, e-naslov: 
miljana.balaban@rc-nm.si.  
 
 
 
                                                                                      
Pripravila: Miljana Balaban   
 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Franci Bratkovič, direktor 

  
Priloga: 
 

- vloga (obrazci) 
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