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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen,24.03.2021.god. 
                                                                        Z A P I S N I K 
 
      sa 25.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 24.03.2021.god. u prostorijama Općine 
Podturen (sala Društvenog doma) s početkom u 19 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/21-01/ 02  ,UR.BROJ:2109/13-01-21-01 od 19.03.2021.god. sazvala 
predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim putem, te je predsjedavala sjednicom.  
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Petra Jambrošić, Zlatko Vrtarić, Vladimir Križaić , Slavko Kocijan, Dino 
Biber , Josip Lepen, Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović,  Vladimir Sabol, Marijana Cerovec, Damir Srpak 
i Josip Balog. 
 
Još su prisutni: Perica Hajdarović-načelnik Općine Podturen, Dora Vadlja, novinarka (list „,Međimurske 
novine“ ), Zvonimir Varga- komunalni redar i Darinka  Mikulić zapisničar. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk -  pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je prisutno 12 
vijećnika, navodi da je prošla sjednica bila sazvana elektronskim putem i vijećnicima su dostavljeni  
Zapisnici, ali se o njima nije glasovalo,  te otvara raspravu o Zapisniku sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 
 
Glasuje se o Zapisniku sa 23.sjednice. Prisutno 12 vijećnika. Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova 
  ( 11 za i 1 glas suzdržan))  usvojilo  Zapisnik sa 23.sjednice vijeća.  
  
Otvara se rasprava o Zapisniku sa 24. sjednice. Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom 
glasova ( 11 za i 1 glas protiv) usvojilo Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća. 
 
Aktualni sat:  
 
Vijećnik Vladimir Sabol- zadnja sjednica Općinskog vijeća je mogla biti održana isto na ovaj način, moglo 
se okupiti 25 ljudi (kao i na sprovodima). Pitanje za načelnika: na sjednici vijeća je bio direktor 
Međimurskih voda, a jučer je u Podturnu bio i predsjednik vlade RH. Što se u međuvremenu dešavalo 
oko Aglomeracije Podturen. Ako se bude 2022.godine počelo delati kanalizaciju. Ostala naselja rade.  
Sivički „Berek“- natječaj je pokrenut, mislio je da će već „bageri“ biti na Sivici, -pitanje načelniku. 
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – već davno je na sjednici  postavio pitanja na koja nije dobio odgovore. 
Dali će ih uopće dobiti u ovom mandatu? Sve sjednice su mogle biti ovako organizirane. Moglo se 
raspravljati o Proračunu i Rebalansu. Nije mu jasno zašto tako nije bila održana sjednica. Sve druge 
općine su imale uživo sjednice. 
 
Vijećnik Josip Balog – pitanje načelniku – zašto romska djeca nemaju pravo na besplatnu školsku kuhinju? 
Svi imaju pravo, samo oni nemaju. Zašto se taj Zakon ne primjenjuje u OŠ Podturen? Zašto on nije 
obaviješten o dolasku premijera u Podturen? Nije bilo predstavnika Lončareva. 
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Perica Hajdarović, načelnik – u vezi sjednica online. Svi vijećnici su pozvani da se očituju o točkama  
Dnevnog rada sa dostavljenim materijalima i da predlažu i postavljaju pitanja u svezi dostavljenih 
materijala. To se posebno napomenulo u dopisu  uz dostavu materijala. Vijećniku V.Sabolu – direktor 
Međimurskih voda kaže da nisu  još  dobili dozvolu za gradnju. Bilo je govora oko kanalizacije kad je bio 
predsjednik vlade RH  i radovi će početi  nakon dobivanja dozvole. Što se tiče „Bereka“ u Sivici , raspisan 
je javni poziv za radove i objavljen  u oglasniku javne nabave. Javno otvaranje ponuda je 2.4.2021.god. 
Poštivan je zakonski postupak od raspisivanja javnog poziva (savjetovanja o prijedlogu ponudbene 
dokumentacije do objave javnog poziva u EOJN-u) . Projekt je već prije apliciran na LAG natječaj  i 
donesena je odluka o sufinanciranju. Ovo nije predizborni natječaj. Vijećniku Josipu Balogu – ne zna koji 
je to program po kojem djeca romi ostvaruju pravo na besplatnu kuhinju u školi. Ako vijećnik Balog zna 
za taj program, moli ga da mu dostavi isti, da može tražiti financiranje.  
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ne slaže se sa konstatacijom načelnika oko sazivanja sjednica 
elektronskim putem. Mogla se održati sjednica bilo gdje, gdje je prikladno, u dvorani, čak i pod 
„nadstrešnicom“ uz poštivanje epidemioloških mjera. Ne vidi razlog da se vijećnici ne vide, da kažu što 
misle o prijedlozima odluka i  jedni drugima. 
  
Perica Hajdarović, načelnik – svi znate da su  on, tajnica i  neki vijećnici  imali koronu polovicom 11 
mjeseca.  Neki se nisu tako brzo oporavili. Zato se sjednica organizirala online.  
 
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda. 
 
Perica Hajdarović , načelnik – ima prijedlog  dopune Dnevnog reda pod točkom 22. Odluka o prodaju 
suvlasničkog dijela nekretnine u Celinama – kuća naslijeđena ošasnom imovinom  za koju Porezna 
uprava traži sa se plate zakonska davanja. 
 
Otvara se rasprava o Prijedlogu dopune  Dnevnog reda  točkom 22. Predsjednica vijeća Mirjana Murk 
čita prijedlog Dnevnog reda.  
 
Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 11 za i 2 glasa protiv) usvojilo  dopunu  
Dnevnog reda pod točkom 22., te se  raspravlja o prijedlogu Dnevnog reda u cjelini: 
 
Vijećnik Vladimir Sabol – Kad je dobio prijedlog Dnevnog reda i počeo čitati vidio je koliko je tu puno 
materijala . Mi se kao vijećnici svake godine sastajemo tako da se poštuje   zakonski rok  od  tri mjeseca 
za sazivanje vijeća. Da li je razlog  neodržavanja sjednice uživo naknada od 250,00 kuna za vijećnika, ili 
koji je razlog.  Materijala za sjednicu  ima kao da su vijećnici u saboru. Samo Izvješće revizije ima 56 
stranica. Što smo mi to kao vijećnici napravili osim što smo se sastajali svaka tri mjeseca na općini. Tako 
dalje ne može ići. Nije isto dok se diskutira o nekom prijedlogu i dok se glasuje samo za i protiv.  Na 
prošloj sjednici dao bi prijedlog i za sufinanciranje  Policijske postaje u Murskom Središću, a da oni 
plaćaju najam. Apelira na vijećnike da se tako dalje ne radi, bez obzira tko će biti vijećnici. 
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović –prilazi govornici i nosi isprintane materijale za današnju sjednicu. Pita 
vijećnike da li su to pročitali. To je jako puno materijala i ne vjeruje da su svi mogli to pročitati. Ne želi 
dalje komentirati jer je to već komentirao kolega vijećnik V.Sabol. Ne vidi na današnjoj sjednici prijedlog 
Izmjena statuta, a bile su izmjene Zakona. Možda su se mogli materijali dostavljati vijećnicima onako 
kako su bili pripremljeni,  kako bi ih  mogli pročitati.  Nema smisla to ovako raditi. Da li se tu netko nečega 
boji, novinari će ionako napisati kako napišu. 
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Glasuje se o Prijedlogu Dnevnog reda. Prisutno 13 vijećnika . Utvrđuje se da je većinom glasova ( 10 za,2 
glasa protiv i 1 glas suzdržan) usvojen predloženi   
 
                                                                  Dnevni red: 
 
1.  Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine  Podturen za 2020.god. 
2.  Izvršenje  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.god. 
3.  Izvršenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.god. 
4.  Izvršenje  Plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za 2020 god. 
5.  Izvršenje  Programa javnih potreba u sportu i  kulturi za 2020.god. 
6. Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen za 2020.god. 
7. Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u  2020.god. 
8. Izvršenje programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u     vlasništvu republike  
   Hrvatske na području Općine Podturen u 2020.god. 
9. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podturen za 2021.godinu 
10.Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana  unapređenja zaštite od     
     požara na području Općine Podturen za 2020.god. 
11.Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  
     interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Podturen u 2021.godini 
12.Odluka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine  Podturen za 2020.god. 
13.Oluka o usvajanju Izvješće o radu davatelju javne usluge 
14.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podturen za 2020.god. 
15.Odluka o Izmjeni i  dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
16.Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 1.01.- 31.12.2020. god. 
17.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2020.god. 
18.Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji 
19.Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Podturen    
     u 2020.god. 
 20. Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i        
       održavanje poljoprivrednih rudina u 2020. godini 
21.Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu  Općine Podturen   
     za razdoblje 2021-2027 god.  
 22.Odluka o prodaju suvlasničkog dijela nekretnine  kuća Gajeva 3 Celine  
 

Točka 1. 
 

Perica Hajdarović, načelnik:  Ovo je njegov prvi mandat kao načelnika. Prihodi i rashodi Proračuna su  
ostvareni u iznosu od : Prihodi 9.533.549,74 kune a rashodi 9.142.715,73 kuna. Sve oko proračuna je 
napisano u Obrazloženju  koje je vijećnicima dostavljeno uz obračun proračuna i smatra da ne treba 
posebno obrazlagati izvršene stavke , već poziva vijećnike da postavljaju pitanja. 
Vijećnik Vladimir Sabol – izvršenje proračuna je zabrinjavajuće, unatoč problemu oko korone, ne vidi 
neke rezultate poboljšanja u općini. Uređujemo sportska igrališta, društvene domove a ne uređujemo 
ceste. ŽUC nas nije prihvatio. Kunemo se u razvoj općine, a to se iz proračuna ne vidi. Gledao je potrošnju 
po Mjesnim odborima i planiranom proračunu. Gledao je rebalans i ostvarenje: Podturen  93 %, 
Novakovec 75 %, Sivica 38 % . Ista situacija je bila i prošle godine, Miklavec 71 %, Celine 53 % i Ferketinec 
64 %. Od države je dobiveno 200.000,00 kuna za Lončarevo i 140.000,00 kuna za dom u Podturnu.  Tu 
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je puno više općina uložila nego što smo uspjeli dobiti. Igralište kod škole 3,5 milijuna, s tim da smo od 
države dobili 1,2 milijuna kuna. Na tom igralištu treniraju svi osim nas. Mi nemamo niti jedan atletski 
klub a imamo takav teren. Tu dolaze atletičari iz M.Središća i Čakovca. Mi bi trebali osnovati atletski klub. 
Trošimo novce, a ne zna se zašto. Odvoz smeća 77.308,00 kuna, pa još jedna stavka odvoz nelegalnog 
smeća. Čini mu se da se za uništavanje komaraca puno utrošilo s obzirom na rezultate. Naknada Poreznoj 
upravi, zašto se to plaća. 
Vijećnik Vladimir Križaić – doba je korizme.“ Nisam se htio javljati, ali moram. Drago mu je da ova visoko 
prevarantska općina završava. Perice mani se ovoga ćorava posla. Postao si banditić. Slupal si se peneze. 
40 milijuna u 4 godine, a neznam kaj smo delali. Jedne godine si ušparal, ali nafčil si se od ovih klijantela 
kak se to  dela. Stavi se toga posla“ .   
Perica Hajdarović, načelnik – vijećniku V.Sabolu –  žao mu je što ne vidi  poboljšanja. Svagdje po naseljima  
su izvršeni radovi uz dogovor sa predstavnicima  Mjesnih odbora. Slaže se što se tiče cesta i Županijske 
uprave za ceste. Postoje problemi  koje treba riješiti– konkretno zemljište za rotor  ali to je u postupku i  
nada se da će uskoro biti riješeno. Što se tiče MO Sivica, tu se ne slaže s vijećnikom V.Sabolom. Tijekom 
ove godine  nisu se raspisivali natječaji iz poznatih razloga ( KOVID). Samo za naselje  Sivicu je planirano 
1.470.000,00 kuna , a samo  jedan javni poziv je iznosio milijun  kuna. Prošle godine nije bilo  objava 
javnih poziva ni natječaja od strane ministarstava. Općina se prijavljuje na sve raspisane javne pozive.  
Nismo dobili sredstva za Društveni dom Podturen po prijašnjim prijavama. Za sve ostale pozive su nam 
odobrena sredstva. Korona je i igrališta se ne koriste onoliko koliko bi se koristila da je normalna situacija. 
Sva igrališta oko škole mogu koristiti svi pojedinci, i sve poziva da osnuju atletski klub. Najprije se proziva 
načelnika  kako je puno novca na računu, a onda opet  zašto se troši. Odvoz otpada sa groblja je velika 
stavka zbog lampaša. Još će biti skuplji zbog izmjene zakona. Iznos koji  dobijemo od naknade za 
održavanje groblja nije dovoljan niti za odvoz otpada. Što se tiče bacanja smeća u okoliš, mnogi  mještani 
su neodgovorni i bacaju smeće svuda po šumi i uz Muru. Što se tiče komaraca,  postoje faze kako se 
uništavanje odvija: najprije se uništavaju legla komaraca sa tabletama, a onda se vrši zaprašivanje. Izjave 
vijećnika V.Križaića ne želi komentirati , na izborima  u petom mjesecu će se sve vidjeti. 
Vijećnik Vladimir Sabol – PREKOM stalno odvozi otpad s groblja i po pola kontejnera, tu  treba kontrolirati 
odvoz. Koga smo mi konkretno  kaznili u  zbog odbacivanja otpada. 
Varga Zvonimir – komunalni redar-  jako teško je utvrditi počinitelja. Vozi se po noći, praznicima, 
blagdanima. Velike probleme imaju vlasnici  parcela gdje se odlaže nelegalni  otpad. Oni su sami dužni 
ukloniti smeće, a ukoliko to ne učine, onda mora općina. Ako pak  općina ne ukloni otpad, onda će to 
napraviti  županija, ali na račun općine. Ako se bude poštivao zakon, onda će se računi ispostavljati 
vlasnicima parcela. Svatko je dužan otpad sa svoje parcele očistiti i tu će onda biti problema. Okom 5 %  
počinitelja koji su odbacili otpad su ga sami otklonili. U Sivičku šumu se može doći sa svih strana iz  osam 
smjerova. Voze čak iz Belice i Gardinovca.  
  
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je većinom glasova   (11 za , 1 glas protiv 
i 1 glas suzdržan ) vijeće  donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Podturen za 2020.god.  
 

Točka 2. 
 

Vijećnik Vladimir Križaić – želi dobro načelniku. Prema  ovom programu,  Revizija je rekla da radite jedno 
a radite drugo. Sredstva se ne troše namjenski. Još se to vuče od načelnika Lepena. Prvi premijer koji je 
bio u Podturnu, gdje je završio. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – ove ostale točke  ( od 2 – 6 ) su vezane uz Proračun i izvješća su napravljena 
po izvršenju proračuna.  
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Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  ( 10 za, 1 protiv 
i 2 glasa suzdržan  )  donijelo: Izvršenje  programa Gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 
Podturen za 2020. god. 
 

Točka 3. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  ( 10 za, 1 glas 
protiv i 2 glasa suzdržan  )  donijelo:  Izvršenje Programa  održavanja komunalne infrastrukture za 
2020.god.  

Točka 4. 
 

  Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10 za i 3 glasa 
suzdržan  ) donijelo: Izvršenje  Plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za 2020 god.   
                                                         

Točka 5. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11 za i 2 glasa 
suzdržan) donijelo: Izvršenje  Programa javnih potreba u sportu i  kulturi za 2020.god. 
 

Točka 6. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11 za i 2 glasa 
suzdržan) donijelo: Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen za 2020.god. 
 

Točka 7. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11 za i 2 glasa 
suzdržan) donijelo: Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u  2020.god. 
 

Točka 8. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za) donijelo : 
Izvršenje programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Podturen u 2020.god. 
                       

Točka 9. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za) donijelo: 
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podturen za 2021.god. 
 

Točka 10. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za) donijelo: 
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana  unapređenja zaštite od 
požara na području Općine Podturen za 2020.god. 
 

Točka 11. 
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Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za)  donijelo:   
Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera     
 zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Podturen u  
2021.godini                                                                                                                                                   
                                                                                  Točka 12. 
 
Perica Hajdarović, načelnik- imamo dosta problema oko odvoza u naselju Lončarevo. Neki mještani ne 
žele plaćati odvoz komunalnog otpada. 
 
Vijećnici V.Križaić i V.Hranilović napuštaju sjednicu. 

 
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  ( 10 za i 1 glas 
suzdržan)  donijelo: Odluku o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine 
Podturen za 2020.god. 
                                                                                 Točka 13. 
  
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  ( 10 za i 1 glas 
suzdržan)  donijelo :Odluku o usvajanju Izvješća o radu davatelju javne usluge. 
 
                                                                                  Točka 14. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – financijska izvješća treba posložiti i uskladiti sa računovodstvenim 
standardima. Potrošnju el.energije – raspisati natječaj, udruge – dotacije do 5.000,00 kuna ( ugovor), 
održavanje javne rasvjete – ugovor. 
 
Vijećnik Josip Balog odlazi sa sjednice. 
 
Vijećnik Vladimir Sabol – ispada da smo mi prošle godine glasali za nešto što nije bilo točno. Očito to ne 
funkcionira godinama. Trebali smo raspisati natječaj za primanje radnika i treba više kolektivnog rada. 
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 11 za donijelo: 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podturen za 2020.god. 
 
Vijećnik Vladimir Sabol odlazi sa sjednice.                                        

Točka 15. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:  
Odluku o Izmjeni i  dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
 

Točka 16. 
 

 Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:    
Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 1.01.- 31.12.2020. god.     
                   

Točka 17. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:  
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2020.god. 
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Točka 18. 

 
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:  
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji. 
 

Točka 19. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:  
Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Podturen u 
2020.god. 
      

Točka 20. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:  
Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i  održavanje poljoprivrednih 
rudina u 2020. godini. 

Točka 21. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:  
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Podturen za 
razdoblje 2021-2027 god.  

Točka 22. 
 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 9 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  ( 9 za donijelo:  
Odluku o prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Celinama, kuća Gajeva 3 
 
 
  
Dovršeno u 21 h.                                                            Predsjednica Općinskog vijeća: 
Zapisničar:  
Darinka Mikulić                                                                              Mirjana Murk                                     
                                                                                                                     


