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ZAPISNIK 

10. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 
ki je bila v petek, 30. septembra 2011 ob 15.00 uri, 

v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana. 
 
 
 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, Jože GALOF, Karlo KASTELIC, 
Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Zdravko POČIVALŠEK, Aleš PRAZNIK, dr. Bor 
ROZMAN ,Borut ŠKABAR;  
 
ODSOTNI ČLANI PREDSEDSTVA: mag. Urban GOLOB, Zoran JANKOVIĆ, Metka KOCBEK, Franc 
KRAŠOVEC, Franci PLIBERŠEK, Aleksander SVETELŠEK, Janez ŠKRABEC, Dušan ZORKO;  
 
OSTALI PRISOTNI: Boris DENIĆ, Mitja GOBEC, Vanja HRIBERNIK, Leopold KALIN, Tone TISELJ, 
mediji.  
 
DANA POOBLASTILA:   
- g. Janez Škrabec, g. Urban Golob in g. Zoran Jankovič so pooblastili predsednika RZS g. Franja 
Bobinca, da v njihovem imenu glasuje za vse točke dnevnega reda 
- g. Franc Krašovec in g. Pliberšek sta pooblastila g. Izidorja Krivca, da v njunem imenu glasuje 
za vse točke dnevnega reda. 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 8. redne in 9. korespondenčne seje predsedstva RZS;   
2. Poročilo generalnega sekretarja o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne 

seje predsedstva (Mitja Gobec);   
3. Poročila o prihajajočih obveznostih reprezentanc:  

a) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije (Boris 
Denič)  

b) Poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije (Tone 
Tiselj); 

4. Razširitev strokovnega sveta sodniškega združenja pod okriljem RZS; 
5. Sprejetje cenika storitev sodnikov in delegatov v tekmovalni sezoni 2011/2012; 
6. Sprejetje Pravilnika reprezentanc; 
7. Seznanitev z odstopom g. Andreja Šušteriča z mesta člana Disciplinske komisije 

RZS; 
8. Razrešitev generalnega sekretarja in imenovanje novega; 
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PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 10. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 11 od 19 članov predsedstva 
RZS ter, da imamo pet pooblastil in sicer sta gospod Pliberšek in gospod Krašovec pooblastila 
gospoda Krivca, gospod Jankovič, gospod Golob in gospod Škrabec pa so pooblastili gospoda 
Bobinca.  
 
SKLEP 
10. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je ob pričetku seje prisotnih 11 od 19 članov 
predsedstva RZS. Predsedstvo nadaljuje sejo s 16 glasovi (11 prisotnih + 5 pooblastil). 
 
PREDSEDNIK je povedal, da bomo 8. točko, kjer bomo govorili o razrešitvi generalnega 
sekretarja in imenovanju novega obravnavali v zaprtem krogu, brez medijev, saj se tudi za v 
bodoče dogovarjamo, da bo seja vsake toliko zaprta za javnost. Pojasnil je da je Goran Cvijič 
povedal, da ne želi biti del kakršnegakoli problema znotraj predsedstva ter, da ga iz tega 
razloga na današnji seji ni potrebno imenovati. Dodal je še, da bi Goran Cvijič lahko veliko 
doprinesel z vidika marketinga, kot strokovni sodelavec. 
Prisotne je obvestil, da je pred sejo predsedstva potekala novinarska konferenca na kateri so 
predstavili projekt Srbija kot pripravo na Vršac 2012. Skupaj s podjetjem Koratur so predstavili 
privlačne aranžmaje za navijače. 
 
SKLEP 
Potrdi se predlagani dnevni red 10. seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
 

Ad 1. 
 

Potrditev zapisnikov 8. redne in 9. korespondenčne seje predsedstva RZS;   
 

PREDSEDNIK je prosil, da se v Zapisniku 8. redne seje predsedstva popravi Strokovni svet v 
Strokovni odbor.  
 
MATJAŽ AVSEC je opozoril, da je v Zapisniku 9. korespondenčne seje predsedstva zapisano, da 
so se 4 člani predsedstva vzdržali glasovanja. Ker niso glasovali oziroma poslali glasovnice, je 
prosil, da se to popravi. 
   
SKLEP 

Sprejmeta in potrdita se zapisnika 8. redne seje predsedstva in 9. korespondenčne seje 
predsedstva z zgoraj navedenima popravkoma. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad 2. 
 

Poročilo generalnega sekretarja o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje 
predsedstva (Mitja Gobec) 

 
MITJA GOBEC je poudaril, da se pripravlja projekt Srbija. Pred današnjo sejo predsedstva je 
bila imeli novinarska konferenca skupaj s predstavnikom Koraturja. Pripravil se je Pravilnik 
reprezentanc, ki bo danes podan na glasovanje, ko bo potrjen pa bo podan še Skupščini v 
sprejem. V mesecu avgustu sta se podpisali sponzorska pogodba za 1. NLB Leasing ligo in 
Pogodba o bronastem pokroviteljstvu moške in ženske članske rokometne reprezentance. 
Potekale so tudi različne aktivnosti povezane s sodniki, delegati in kontrolorji. Drugače pa v 
času med prejšnjo in današnjo sejo ni bilo ravno veliko aktivnosti. 
 
PREDSEDNIK je pozval h morebitnim vprašanjem in komentarjem ter podal naslednji 

 
SKLEP 

Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje seje 

predsedstva do današnje. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
 

Ad 3. 
 

Poročila o prihajajočih obveznostih reprezentanc: 
a) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije (Boris Denič) 

 
BORIS DENIČ je povedal, da se je začela liga ter, da si fantje sami utirajo pot v 
reprezentanco, kjer je vsak dobrodošel. Planirali so turnir na Češkem, ki je žal odpadel. V 
tem obdobju so si želeli vsaj eno tekmo z močnejšo reprezentanco, kar pa ne bo možno in 
ne bo nobene prijateljske tekme, bodo odigrali tekmo s Celjem za Iztoka Puca. Povedal je, 
da v začetku januarja odhajajo na turnir na Dansko, kar bo zelo dobro pokazalo stanje, 
nato se bodo vrnili v Podčetrtek od koder bodo potem 14.1.2012 odšli v Srbijo. Dne 
16.1.2012 se bo odigrala prva tekma in sicer z Norveško, kar pomeni, da bodo imeli 19 dni 
priprav s po dvema treningoma dnevno. 
 
PREDSEDNIK je pojasnil, da je novinarjem povedal, da je trdno prepričan, da bo dala 
reprezentanca vse od sebe ter, da bo igra hitra, kolektivna in borbena. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK je dejal, da moramo narediti vse, da bi do decembrske akcije 
reprezentanci poravnali vse obveznosti. 
 
MITJA GOBEC je odgovoril, da bo v letu 2011 vse poravnano. Trenutno ostaja odprto 
povračilo stroškov prihodov na tekme in nagrade. 
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PREDSEDNIK je reprezentantom zaželel, da bi dobro trenirali in da ne bi imeli poškodb. V 
roku dveh tednov naj bi bila še ena novinarska konferenca. 
 
UROŠ MOHORIČ je pojasnil, da bodo novinarske konference še naprej potekale po enakem 
sistemu kot v preteklosti, to pomeni, da se štirinajst dni pred vsako reprezentančno akcijo 
objavi spisek igralcev in skliče novinarsko konferenco. Glede na to, da bo zbor 
reprezentance 30.10.2011, bo novinarska konferenca sklicana nekje pred 15.10.2011. Še 
ena pa bo sklicana nekje v prvi polovici decembra. 
 
PREDSEDNIK je pozval h morebitnim vprašanjem. 

 
 

 
b) Poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije (Tone Tiselj); 

 
PREDSEDNIK je prosil Toneta Tislja za kratko ustno poročilo o aktivnostih ženske članske 
reprezentance v tem jesenskem obdobju. 
 
TONE TISELJ je povedal, da se bližajo nove kvalifikacije ter, da je reprezentanca razpršena 
vendar v rednem kontaktu. Povedal je, da pregledujejo igre na DVD-jih in dodal še, da so 
dekleta motivirana in zelo profesionalna ter, da bodo s takšnim delom samo še napredovala. 
Želi si, da bi imeli več časa za priprave na avstrijsko reprezentanco na vsak način pa se bodo 
maksimalno potrudili. Povedal je, da bo potrebno poiskati vzvode, da bi se več žensk ukvarjalo 
z rokometom. Trenutna reprezentanca je mlada in se od nje v kratkem roku ne sme preveč 
pričakovati. 
 
PREDSEDNIK je pozval h morebitnim vprašanjem. 
 
BORUT ŠKABAR je vprašal, če se pri mladinski in kadetski reprezentanci že kažejo kakšna nova 
imena. 
 
TONE TISELJ je povedal, da je v tem trenutku kvaliteta manjša kot je bila, da pa so dekleta 
dobro nastopala na zadnjem tekmovanju.  
 
PREDSEDNIK mu je zaželel, da reprezentanca zaključi uspešno, hitro in borbeno igro proti 
Avstriji in Švedski. Obema selektorjema je povedal, da imamo dobro rešitev na selektorskih 
stolčkih ter jima zaželel vso srečo. Povedal je, da bo jesen zelo zanimiva in da bomo z 
veseljem spremljali tekme obeh reprezentanc. 
Dodal je še, da pri tej točki glasovanje ni potrebno, saj je šlo zgolj za podajanje informacij. 
 

 

Ad 4. 
 

Razširitev Strokovnega odbora sodniškega združenja pod okriljem RZS 
 
PREDSEDNIK je povedal članom predsedstva, da so v gradivu prejeli informacijo o njegovem 
predlogu razširitve Strokovnega odbora sodniškega združenja pod okriljem RZS. Dodal je, da v 
tem trenutku deluje v okrnjeni sestavi saj sta g. Uroš Mohorič in g. Andrej Juratovec pred 
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časom izstopila. Predlagal je, da se trenutni Strokovni odbor sodniškega združenja, v katerem 
so generalni sekretar, Tomo Vodopivec in Samo Kuzma, dopolni oziroma razširi z naslednjima 
imenoma Aleš Praznik in Marta Bon, ki je dala svoj pogojni pristanek. Njegov tretji predlog je 
bil najprej g. Boštjan Kozole, katerega se kot kandidata izloči, saj bi ga kot člana vodstva RK 
Krško lahko kdo povezoval s konfliktnimi interesi. Namesto njega je predlagal dr. Bora Rozmana 
in pozval h morebitnim mnenjem. 

IZIDOR KRIVEC je povedal, da sta dva člana izstopila, da za Andreja Juratovca vedo vzroke za 
Uroša Mohoriča pa ne. Vprašal je, če se sme izvedeti še njegove vzroke za odstop. 

UROŠ MOHORIČ je pojasnil, da je iz Strokovnega odbora sodniškega združenja pod okriljem RZS 
izstopil zaradi preobilice obveznosti, saj se bliža moško Evropsko prvenstvo v Srbiji. 

IZIDOR KRIVEC ga je vprašal, če ni bilo nobenih pritiskov. 

UROŠ MOHORIČ je odgovoril, da absolutno ni bilo nikakršnih pritiskov. 

IZIDOR KRIVEC je menil, da je bilo delo Strokovnega odbora sodniškega združenja v tej fazi zelo 
moteno, kar ni prav, saj je bilo zapisano, da želijo delati brez motenj. Pojasnil je še, da pri 
korespondenčni seji ni sodeloval, ker je predsedstvo glasovalo o drugačnem gradivu kot ga je 
pripravil svet sodniškega združenja in dodal, da mora predsednik delati neodvisno. 

PREDSEDNIK je razložil, da je Strokovni odbor sodniškega združenja lahko samo predlagatelj 
ter, da je bilo šest od sedmih predlogov skladnih, sedmi, licenčni kriterij pa ni bil v skladu z 
duhom, da bi bil Strokovni odbor sodniškega združenja nepristranski in ni bil usklajen s 
predsednikom. Na članih predsedstva je bilo, da na korespondenčni seji glasujejo za ali proti. 
Nekorektno je bilo, da se je o teh kriterijih govorilo kot o predsednikovih kriterijih. Ker bi 
sedma točka lahko pripeljala do tega, da se liga ne bi začela je predlagal kriterije v takšni 
obliki kot so bili podani na korespondenčni seji predsedstva. 

IZIDOR KRIVEC je povedal, da je bilo zapisano, da bodo imeli tisti, ki licenčnega seminarja ne 
bodo opravili, še eno možnost ter da ni prav, da je bil sedmi kriterij izpuščen. 

PREDSEDNIK je pojasnil, da je glede na to, da imamo dve sodniški organizaciji in da 
pripravljamo mlade sodnike želel razširiti krog vseh udeležencev in predavateljev.  

ALEŠ PRAZNIK je povedal, da ga motita dve stvari in sicer, da ga moti uporaba termina 
Strokovni svet namesto Strokovni odbor ter da ima, kar zadeva formalne in neformalne 
postopke predsednik pravico, da poseže vmes. Predsednik ima pravico, da izpelje vse potrebne 
zadeve na način, da bomo vsi maksimalno zadovoljni. Želeli smo, da gre vse pod krovno 
organizacijo. 

PREDSEDNIK je pozval h razpravi. 

ZDRAVKO POČIVALŠEK je povedal, da bo glasoval za potrditev razširitve zato, da bo Strokovni 
odbor sodniškega združenja ustrezal g. Juratovcu, da bo mir. 
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PREDSEDNIK je pojasnil, da ni bil zadovoljen, da je g. Juratovec odšel, kar je tudi javno 
povedal na srečanju s prvoligaši. Dodal je še, da verjame, da imajo vsi trije novi člani svojo 
glavo. 

ZDRAVKO POČIVALŠEK je menil, da g. Juratovec ne bi nikoli odstopil, če v tem ne bi imel 
podpore. 

PREDSEDNIK je povedal, da je bil odstop g. Juratovca napaka in da njegove podpore ni imel. 

IZIDOR KRIVEC je  opozoril, da naj se spoštuje kar je bilo dogovorjeno in napisano. Dogovorjeno 
je namreč bilo, da se upošteva starostna meja 50 let. Povedal je, da lahko Mitja Gobec in Uroš 
Mohorič potrdita, da se je starost uskladila z EHF-om. 

PREDSEDNIK je pozval pisarno, da preveri, če se to upošteva ali ne. Če so se dale usmeritve 
oziroma navodila, jih morajo društva in tekmovanja upoštevati.  

MATJAŽ AVSEC je povedal, da se strinja s predsednikom. Lahko se odločimo, da sodijo tudi tisti 
stari nad 50 let, vendar je treba to urediti. 

PREDSEDNIK je povedal, da se lahko doda vzporedni sklep, da so se informirali, da se sklepa o 
starostni omejitvi ne upošteva. Če se bo znotraj pisarne ugotovilo, da se tega sklepa res ne 
upošteva se mora o tem obvestiti predsedstvo, ki bo nato o tem odločalo. 

IZIDOR KRIVEC je dodal, da lahko predsedstvo v tej zadevi pooblasti Strokovni odbor sodniškega 
združenja, da se pokaže spoštovanje do Strokovnega odbora. 

LEOPOLD KALIN je pojasnil, da so se takšni primeri dogajali v nemški ligi. Imeli so dva para, ki 
sta presegla starostno mejo 50 let, svoj posel pa sta obvladala. V takšnih primerih odloča 
vodstvo nemške 1. lige.  V Avstriji kjer imajo pomanjkanje kvalitete, pa o sodnikih starih nad 
50 let odloča predsedstvo Avstrijske zveze za vsak posamezen primer.  

ALEŠ PRAZNIK je povedal, da si je omejitev dala organizacija sama. Ker je pomanjkanje tega 
kadra, se je pojavila tendenca, ki dirigira starostne meje. Dodal je, da ne razume kaj je 
sporno. 

PREDSEDNIK je pojasnil, da je situacija sporna, ker se mora sprejete sklepe upoštevati. 

JANEZ MARTINČIČ je menil, da če je nekdo tako fizično kot umsko sposoben potem lahko sodi. 

PREDSEDNIK je podal na glasovanje točko o dodatnih članih Strokovnega odbora sodniškega 
združenja pod okriljem RZS. 

SKLEP  
Strokovni odbor sodniškega združenja pod okriljem RZS se razširi z naslednjimi tremi 
člani: Marta Bon, Aleš Praznik in Bor Rozman. 
 
Predlog sklepa je bil sprejet ( 13 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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PREDSEDNIK je dodal, da se glede na podane informacije ta sklep oziroma kriterij ne upošteva, 
zato je prosil pisarno oziroma vodstvo 1. lige, da obrazloži zakaj se ta kriterij ne upošteva. 
Obenem je pozval Strokovni odbor sodniškega združenja, da o tem strokovno razpravlja in se na 
samem predsedstvu do tega opredeli. 

IZIDOR KRIVEC je menil, da o tem ne more odločati predsedstvo. 

PREDSEDNIK je povedal, da je bil sklep, da to ostane na ravni Strokovnega odbora sodniškega 
združenja, kar je bilo tudi soglasno podprto. 

 

Ad 5. 
 

Sprejetje cenika storitev sodnikov in delegatov v tekmovalni sezoni 2011/2012 
 
MITJA GOBEC je uvodoma povedal, da je Strokovni odbor sodniškega združenja pripravil cenik 
storitev sodnikov in delegatov v tekmovalni sezoni 2011/2012, ki je bil posredovan 
predsednikom lig. Odziva na poslano ni bilo, razloge za to poznamo. Predlog Strokovnega 
odbora sodniškega združenja je, da se ta cenik sprejme preko predsedstva. Lansko leto so se 
cene znižale za 5% glede na sezono 2009/2010, letos pa za 3%. Ko se bo cenik sprejel, se bo 
obvestilo klube in se jim cenik poslalo. 
 
MATJAŽ AVSEC je povedal, da se je glede na izkušnje 1. ligo opredelilo nekoliko dražje s tem, 
da bodo ti sodniki, ko bodo sodili drugod, dobili manj. 
 
MITJA GOBEC je pojasnil, da je 1. liga v tem ceniku izločena. 
 
IZIDOR KRIVEC je vprašal, če bodo imeli probleme pri sojenju nižjih lig. 
 
MITJA GOBEC je pojasnil, da se nekako izenači. Tudi 1. B liga je izrazila željo po spremembi. 
Gledati je potrebno 1. A ligo, ki je najdražja. 
 
MATJAŽ AVSEC je povedal, da ne razume zakaj je višja cena pri 1. ligi. 
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da je tukaj nekdo vzel »smetano« nekdo pa bo sodil za 20€. 
 
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da so ga klicali sodniki in mu povedali, da se z njimi ni nihče 
dogovarjal ter da se boji povračilnih ukrepov sodnikov. Povedali so mu še, da se s 1. ligo 
oziroma višjo člansko ligo pokrivajo stroški znotraj svojega razreda. 
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da to ni res ter, da so dokler je bila cena enotna prelivali denar. V 
prejšnji sezoni so že imeli tak primer. Dodal je, da bo največji problem, ker imamo dve 
sodniški organizaciji in da bo, če bo ena izmed njiju sodila 1. in 2. ligo, druga sodniška 
organizacija propadla. 
 
PREDSEDNIK je poudaril, da moramo čim prej priti do ene sodniške organizacije. 
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ALEŠ PRAZNIK se je pridružil mnenju g. Martinčiča, da se denar ni prelival. Dodal je, da se nam 
ne glede na vse uspehe, dogajajo še druge težave in sicer so na gorenjskem ugasnili trije klubi, 
kar so za nekoga banalne težave kar seveda ni prav. Po drugi strani pa se s sodniki vsako leto 
pogovarjamo v rokavicah. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da imamo dve možnosti ali glasujemo o predlogu, ki ga imamo na mizi 
ali pa sodelavci iz pisarne in Strokovni odbor sodniškega združenja prediskutirajo te stvari. 
Lahko pa danes potrdimo, da je to osnova in damo nalogo Strokovnemu odboru sodniškega 
združenja, da to obravnava na svoji seji. 
 
IZIDOR KRIVEC je povedal, da je Strokovni odbor sodniškega združenja te cene že potrdil ter 
vprašal kdo meni, da so te cene prenizke, Juratovec? 
 
JANEZ MARTINČIČ je povedal, da so sodniki tisti, ki menijo, da so cene prenizke. 
 
JOŽE GALOF je povedal, da so se pred dvema mesecema z Juratovčemi sodniki dogovarjali, da 
se bodo cene znižale za 20%. 
 
IZIDOR KRIVEC je opozoril g. Galofa, da s temi besedami zavaja, saj so napovedali znižanje 
glede na obstoječe cene. 
 
JOŽE GALOF je povedal, da so bile cene 20% nižje ter da so prve tri ali štiri postavke v ceniku 
najmanj za 10% previsoke. 
 
BORUT ŠKABAR je opozoril, da se vedno znova pozablja na 1.  žensko ligo. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da se cenika ne potrdi ter, da se da naloga Strokovnemu odboru 
sodniškega združenja, da v sedmih do desetih dneh pripravi nove predloge cenikov, katere se 
bo potrdilo na korespondenčni seji. Dodal je, da naj se pregleda prvih pet rubrik cenika in 
podal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 
Predsedstvo ne potrdi cenika in podeljuje Strokovnemu odboru sodniškega združenja 
nalogo, da v sedmih do desetih dneh pripravi nove predloge cenikov (prvih pet rubrik), 
katere se bo potrdilo na korespondenčni seji predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).  

 
Ad 6. 

 
Sprejetje Pravilnika reprezentanc 

 
MITJA GOBEC je povedal, da so v gradivu prejeli Pravilnik reprezentanc katerega naj bi potrdili 
in podali Skupščini v sprejem. 
  
UROŠ MOHORIČ je dodal, da je trenutno v veljavi Pravilnik iz leta 2003. V novem Pravilniku so 
zajete spremembe zadnjih sedmih let. 
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Po krajši razpravi je predsednik podal v glasovanje naslednji 
 
SKLEP 
Predsedstvo sprejme Pravilnik o rokometnih reprezentancah.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).  

 
 

Ad 7 
 

Seznanitev z odstopom g. Andreja Šušteriča z mesta člana Disciplinske komisije RZS 
 

PREDSEDNIK je povedal, da smo prejeli odstopno izjavo g. Andreja Šušteriča, ki so jo prejeli v 
gradivu in podal v glasovanje naslednji 
 
SKLEP 
Predsedstvo se je seznanilo z odstopom g. Andreja Šušteriča z mesta člana Disciplinske 
komisije RZS. 

 
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).  

 

Ob 16.45 uri je predsedstvo zaključilo s sedmo točko in nadaljevalo z 8. točko za zaprtimi vrati 
brez prisotnosti medijev. 
 
 
Ljubljana, 07.10.2011 
 
 
          Franjo Bobinac, l.r. 
 
       Predsednik Rokometne zveze Slovenije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


