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Območna izpostava Logatec 
Tanja-Pina Škufca 

Uvod 
Območna izpostava Logatec pokriva ljubiteljsko kulturno dejavnost v občini Logatec.  
 
Tu deluje 25 kulturnih društev, veliko pa je še drugih društev in skupin, ki v okviru svojih rednih in dodatnih 
programov v osnovnih šolah, vrtcih, glasbeni šoli, knjižnici, mladinskih društvih, športnih klubih… izvajajo projekte 
na področju kulture.   
Delujemo v sodelovanju z društvi in ustanovami, Zvezo kulturnih društev Logatec, s Knjižnico Logatec, z osnovnimi 
šolami, vrtci, Glasbeno šolo, domovi starejših občanov ter z ostalimi društvi in posamezniki, ki nam lahko nudijo 
tehnično podporo.  

Ocena stanja 
V letu 2015 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Po ustaljenem vzorcu je sodelovala z Zvezo kulturnih društev, z ljubiteljskimi kulturnimi društvi, ustanovami, 
zavodi, knjižnico, šolami, vrtci, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, klubom študentov, športnimi in drugimi 
društvi, podjetji in posamezniki …  
V prvi polovici leta je bil poudarek na izvedbi preglednih, strokovno spremljanih srečanj in revij ter spremljanju 
in podpori skupin ter posameznikov pri uvrstitvah na regijsko in državno raven.  

Izvedba rednega programa 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
V koledarskem letu smo izvedli 56 dogodkov, 23 prireditev (2 državni, 5 regijskih, 6 območnih in 10 lokalnih 
prireditev), 17 izobraževanj (2 regijski, 10 območnih in 5 lokalnih izobraževanj) ter omogočili 14 udeležb skupinam 
in posameznikom na območnih, regijskih ter državnih prireditvah in izobraževanjih.  
Na gledališkem področju je bil velik upad skupin. Prijavile so se le tri skupine starejših osnovnošolcev, mlajših in 
vrtčevskih pa ni bilo. Še vedno po kvaliteti izstopata skupini iz OŠ Tabor in oz OŠ 8 talcev Logatec, ki sta dosegli 
regijski nivo.  Na folklornem področju skupine zamirajo ker nimajo podmladka. Starejša  folklorna skupina KTD 
Hotedršica je prenehala delovati. Osnovnošolska skupina tudi ne prihaja  več na srečanja. Novih mentorjev ni. 
Tudi pevcev ljudskih pesmi in godcev viž je vse manj, ni mladih, ni vodij, ki bi bili pripravljeni učiti mlade. Med 
Pevkami ljudskih pesmi še vztraja Ivanka Urbas, ki se je v tem letu udeležila državnega srečanja. Na pevskem 
področju  je bilo v tem letu med otroškimi in mladinskimi zbori manj prijav, nekateri zborovodje se niso odločili 
za sodelovanje.  Regijsko raven dosegajo: OPZ Glasbene šole Logatec (starejša skupina) in OPZ OŠ Tabor 
(priporočilo za tekmovanje). Med odraslimi zbori vsi dosegajo območno raven, izstopa le Mešani zbor KUD 
Adoramus Logatec, ki je bil razporejen na državno raven. Izvedba regijskega tekmovanja odraslih pevcev za 
osrednjo Slovenijo je potekala gladko, zadovoljni so bili tako nastopajoči kot žirija. Regijskih srečanj so se udeležili 
1 plesna skupina, 1 otroška gledališka skupina, 1 mladi literat, trije odrasli likovniki, 4 mladi likovniki, in 1 pevski 
zbor na regijsko tekmovanje. Na državno srečanje je bila uvrščena pevka ljudskih pesmi in trije mladi literati. 
O vseh naših dogodkih obveščamo tako lokalne medije kakor tudi širše. Lokalni časopisi (Logaške in Notranjske 
novice) ter lokalna TV-LEP objavijo dogodke po lastni presoji. V tem letu je bilo poročanje o dogodkih v organizaciji 
izpostave slabo, večinoma jih niso uvrstili v napovednike, tudi ni bilo poročanja z dogodkov. Ob koncu leta se je 
to izboljšalo, tiskani mediji so poročali o regijskem pevskem tekmovanju ter o sodelovanju pevke ljudskih pesmi 
Ivanke Urbas na državnem srečanju. 
Novi spletni mediji so bolj ažurni, redno objavljajo v napovednikih Notranjsko primorskih novic, občasno zapišejo 
članke o dogodkih tudi Novice z Notranjske.  Na našem območju dogodke logaške izpostave redno napoveduje 
Radio 94. 
Prireditve izvajamo v Jožefovi dvorani Župnijskega doma Marije in Marte, v domu KS Tabor, v šolah, v knjižnici, 
razstave in delavnice v Galeriji Hiša sonca, včasih na prostem, nekaj pa tudi v starem in dotrajanem Narodnem 
domu Logatec ... Projekt gradnje novega Kulturnega doma je v fazi priprave. 



 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava redno skrbi za spodbujanje literarne dejavnosti z razpisi ter pripravo izobraževanj in območnih srečanj 
mladih literatov ter literatov seniorjev. Tu sodeluje s šolami, društvi, knjižnico, tematsko pa se naveže na različna 
obeležja, mednarodne ali svetovne tematske dneve. V tem letu je  bila pri mladih literatih povezava z Dnevi 
evropske kulturne dediščine – Praznovanja, pri seniorjih pa Mednarodno leto svetlobe. Prav tako gre skrb likovni 
dejavnosti. Poleg tematskih območnih in regijskih razstav, ki se jih odrasli redno udeležujejo, smo pripravili 
likovna izobraževanja za odrasle likovnike in za otroke. Izpostava izvaja še dodatni program razstav v Galeriji hiša 
sonca, organizira oglede za šole in vrtce, izvaja likovno delavnico Slikar v ateljeju, pripravlja literarne večere, 
različne delavnice, glasbene in druge nastope …   Podprli smo Festival Kamišibaja, ki se je začel razvijati v lansko 
leto in sodelovali pri organizaciji izobraževanj. Izpostava tudi redno podpirala društva pri njihovih programih z 
obveščanjem javnosti, posredovanjem vabil kulturnim društvom, posameznikom, medijem … Obvešča društva o 
razpisih in izobraževanjih, pomaga z organizacijo sestankov, s svetovanjem, podeljevanjem jubilejnih priznanj in 
z drugimi oblikami sodelovanja. 
Letos je izpostava podelila jubilejna priznanja Klubu logaških mažoret na njihovi novoletni prireditvi. 
V sodelovanju s Klubom logaških študentov je organizirala večdnevno umetniško tržnico ART-MARKET LOGATEC, 
s katero popestri festival mladih Logaško poletje 2014. Zaradi vsakoletne menjave vodstva in komunikacijskih 
težav se so letos pri organizaciji tega sejma pokazale težave, upad obiskanosti in nezadovoljstvo razstavljavcev. 

Izobraževanja 
Izvedli smo 17 izobraževanj (2 regijski, 10 območnih in 5 lokalnih). Nadaljujemo s tečajem risanja in slikanja za 
odrasle, otroško likovno šolo, pripravili smo plesne in gledališke delavnice za mlade, organizirali delavnici za 
mlade literate in za literate seniorje, sodelovali pri organizaciji izobraževanj za mentorje Kamišibaja …  
Izobraževanja organiziramo v skladu s potrebami lokalnih društev ter skupin ali jih usmerjamo v regijske in 
državne izobraževalne programe. 
Za izobraževanje starejših dobro poskrbi Društvo UTŽO Logatec, ki ponuja najrazličnejše izobraževalne programe 
v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
ZKD Logatec ne nudi  finančnih spodbud udeležencem društev na izobraževanjih, saj ji za to ni namenjenih dovolj 
sredstev.  

Izvedba javnih razpisov 
Sredstva za izvajanje programov in projektov na področju kulture, preko Javnih razpisov dodeljuje Občina 
Logatec.  

Financiranje 
Izpostava se financira iz državnega proračuna, iz proračuna Občine Logatec in s pridobivanjem lastnih sredstev 
(kotizacije, sponzorstva in donatorstva). Pridobivanje dodatnih sredstev je vse težje, saj se ta na vseh področjih 
le krčijo. Iz občinskih sredstev je vsako leto namenjena enaka vsota, s katero izpostava poskuša izvesti največ kar 
se da. Za tehnike moramo poskrbeti sami, saj naše dvorane ne premorejo dovolj usposobljenega tehničnega 
osebja, razen hišnikov drugih sploh nimajo. Ponekod pridobimo tudi dovoljenje za brezplačno uporabo prostorov 
(kar je znašalo cca 3000 EUR). 

Novi projekti 
V koordinaciji osrednje Slovenije smo začeli z regijskimi likovnimi razpisi za mlade. Iz logaške izpostave se je 
odzvala ena šola, na razstavo pa so bili izbrani štirje mladi likovniki. 
Novi projekt Regijska umetniška tržnica, ki smo jo izvajali v sodelovanju s Klubom logaških študentov iz že prej 
omenjenih razlogov ni najbolje uspela. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
V občini Logatec je registriranih preko 125 različnih društev, od tega je v tem letu delovalo 36 takih, ki izvajajo 
projekte na področju kulture. Svoj program uresničujejo v 91 sekcijah. Poleg teh pa obstajajo še skupine po vrtcih, 
v Glasbeni šoli, knjižnici, ki niso zajete v teh številkah.  
Kulturna dejavnost se tako udejanja v več kot sto skupinah ter sekcijah, ki štejejo več kot 2000 dejavnih članov. 
V logaški občini se različnih kulturnih dogodkov letno udeleži preko 140.000 obiskovalcev. 
Na območju izpostave delujejo: 21 vokalnih skupin (5 odraslih pevskih zasedb, od tega 1 ženski zbor, 3 mešani 
zbori, 1 oktet, 7 otroških in 4 mladinski zbori), 10 instrumentalnih skupin (1 godalni orkester, 2 simfonična 



orkestra,  2 pihalna orkestra, 1 kitarski orkester, 1 trobilni orkester, 1 golaž godba, 1 kvintet saksofonistov, 1 
instrumentalna skupina), 5 gledaliških skupin (2 odrasli, 3 otroške gledališke skupine po šolah in vrtcih), 1 
lutkovna skupina (1 otroška skupina), 12 plesnih skupin (v skupinah po šolah, klubih in društvih so predšolski in 
osnovnošolski otroci), 1 folklorna skupina (1 otroška skupina), 2 likovni skupini (likovno društvo, likovna sekcija 
Društva UTŽO Logatec, drugi likovniki pa delujejo kot posamezniki), 3 literarne skupine (v okviru literarnega 
društva delujejo skupina mladih literatov, skupina odraslih literatov in skupina literatov seniorjev). 
Lani je bilo na novo ustanovljeno Društvo Arsonavti, ki deluje na glasbenem področju. Kljub številnim skupinam 
se vse ne vključujejo redno v programe JSKD, nekatere se še nikoli niso predstavile na območnih prireditvah.  
Folklorna dejavnost je v zatonu. Odrasla Folklorna skupina KTD Hotedršica je zamrla, otroška FS v osnovni šoli ne 
prihaja na srečanja. Starejša populacija ljudskih pevcev in godcev  postopoma odhaja.   Gledališke skupine še 
delujejo a število niha. Med otroškimi skupinami je bilo malo  otroških skupin, ostale so le 3 starejše 
osnovnošolske skupine, med njimi se je ena uvrstila na regijsko srečanje (Sezuti čevelj OŠ 8 talcev). Lutkovne 
skupine se ne udeležijo območnega srečanja vsako leto. Pevski zbori še dobro delujejo. Najboljši je Otroški zbor 
OŠ Tabor, regijski nivo pa je dosegel tudi otroški zbor Glasbene šole Logatec (starejša skupina deklet). Med 
odraslimi zasedbami izstopa mešani zbor KUD Adoramus, ki dosega državni nivo in se udeležuje regijskih, 
državnih ter mednarodnih tekmovanj. KD Pihalni orkester še naprej deluje pod novim dirigentskim vodstvom, v 
stari zasedbi nadaljuje  Simfonični orkester KD Cantabile. Med pevci ljudskih pesmi še vztraja Ivanka Urbas, ki je 
letos sodelovala na državnem srečanju. Na plesnem področju prevladuje mažoretna dejavnost. Pod okriljem 
Twirling kluba logaških mažoret so dekleta zelo uspešna tudi na mednarodnih in svetovnih tekmovanjih, kjer 
vsako leto posegajo tudi po najvišjih mestih. Po šolah in klubih deluje več plesnih skupin, vendar jih večina ne goji 
izraznega plesa. Likovna dejavnost se razcveta v Društvu logaških likovnikov, ki poleg Logatčanov združuje tudi 
člane iz okoliških krajev, Vrhnike, Borovnice … 
Logaški Stebri družbe pod Sekirico, v tem letu niso gostili novih kulturnih projektov. 
Logaška društva izvajajo uspešne in dobro obiskane prireditve, med katerimi so najbolj znane in obiskane Božični 
koncert KUD Adoramus, božično-novoletni koncerti Pihalnega orkestra in KD Cantabile, Kresna nedelja v izvedbi 
KTD Hotedršica in Večer pri vodnjaku na Čevici v izvedbi Pevskega društva Logatec. 
Nekaj društev še deluje v prostorih dotrajanega in nefunkcionalnega Narodnega doma (dve pevski skupini), druga 
društva pa uporabljajo zadovoljive prostore Glasbene šole, Župnijskega doma, Krajevnih skupnosti, šol in vrtcev, 
GRC Zapolje Športno dvorano Logatec ... Društvo invalidov in upokojencev Logatec ima svoje prostore na Stari 
cesti 8 - razstavni prostor in manjša dvorana. KD Pihalni orkester Logatec ima prostore za vadbo na Tržaški 27, 
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec pa prostore na Notranjski 14. Izvajajo celoletne programe 
izobraževanja za starejše na različnih področjih, računalništvo, jeziki, umetnostna zgodovina, keramika, mozaik, 
ročna dela … ponujajo različne delavnice, organizirajo predavanja in strokovne ekskurzije z ogledom znamenitosti 
ter spoznavanja kultur. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Za šole in vrtce izpostava pripravlja gledališko-lutkovno srečanje, Revijo otroških in mladinskih zborov, likovne 
delavnice in natečaje za otroke, literarne delavnice, literarni natečaj, najboljše prispevke se objavi na knjižničnem 
portalu Kamra, otroško likovno šolo, pripravlja likovne razstave, ponuja možnost vodenih obiskov galerije in 
prirejenih delavnic za otroke. Ponuja tudi izobraževanja za mentorje na področjih, kjer želi spodbujati dejavnosti. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Društva in skupine redno praznujejo svoje jubileje in pripravljajo letne koncerte in druge prireditve, glede na 
dejavnost. Pri praznovanju okroglih obletnic izpostava pomaga pri organizaciji prireditev tistim društvom in 
skupinam, ki pri tem potrebujejo pomoč in jo poiščejo na izpostavi. Pripravlja in podeljuje tudi jubilejna priznanja 
območne izpostave JSKD (v tem letu enemu društvu). Najvišjega odličja sklada v tem obdobju ni prejel nobeden 
predstavnik iz logaških kulturnih društev. 



 

 

 

 

Izvedeni dogodki 
Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA 1.1.2015 15.12.2015 literatura izobraževanj
e 

LUTKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE 2.1.2015   gledališče 
in lutke 

izobraževanj
e 

OTROŠKA ŠOLA USTVARJALNOSTI 6.1.2015 21.4.2015 večzvrstn
a 
dejavnost 

izobraževanj
e 

OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA 7.1.2015 20.5.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

LUTKOVNI ABONMA 2014/2015/ 4. PREDSTAVA 17.1.2015   gledališče 
in lutke 

prireditev 

LUTKOVNI ABONMA LOGATEC / 5. PREDSTAVA/ 
14.2.2015 OB 10:00 

14.2.2015   gledališče 
in lutke 

prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE 14.2.2015   gledališče 
in lutke 

izobraževanj
e 

MALO BELE MALO ČRNE - MARTA FREI / SLIKARSKA 
RAZSTAVA 

18.2.2015 12.3.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

SESTANEK SVETA IZPOSTAVE LOGATEC 19.2.2015   drugo izobraževanj
e 

URŠKA 2015 - REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV 21.2.2015   literatura prireditev 

"GOSTIJA IZRAZA (MOJEGA OBRAZA)" /ANAMARIJA 
BUKOVEC / SLIKARSKA RAZSTAVA 

13.3.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

LUTKOVNI ABONMA 2014/2015/ 6. PREDSTAVA 14.3.2015   gledališče 
in lutke 

prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE 14.3.2015   gledališče 
in lutke 

izobraževanj
e 

GOSPA, POVEJTE NAM PRAVLJICO / LITERARNA 
DELAVNICA ZA MENTORJE 

18.3.2015   literatura izobraževanj
e 

PERO IN KITARA, LITERARNA DELAVNICA ZA IZBRANE 
MLADE AVTORJE 

18.3.2015   literatura izobraževanj
e 

XXVIII. ROŠEVI DNEVI 2015 18.3.2015   literatura prireditev 

ODER MLADIH 2015, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

24.3.2015   gledališče 
in lutke 

prireditev 

V DEŽELI LUTK, OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH 
SKUPIN 

25.3.2015   gledališče 
in lutke 

prireditev 

ZAPOJMO POMLADI 2015, 47. OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV OBČINE 
LOGATEC 

17.4.2015   vokalna 
glasba 

prireditev 

PLESNI BAZAR, OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN OI 
LITIJA, OI LOGATEC IN OI ZAGORJE 

17.4.2015   ples prireditev 

PERKMANDELJČEV ODER / REGIJSKO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

6.5.2015 13.5.2015 gledališče 
in lutke 

prireditev 

TLK / STANKA GOLOB / PEŠČENE SANJE / SLIKARSKA 
RAZSTAVA 

7.5.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

PLESNO POPOTOVANJE, OBMOČNA PLESNA REVIJA 7.5.2015   ples prireditev 

TLK/ KO ZAPOJEJO SPOMLADI, 47. OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB OBČINE LOGATEC 

15.5.2015   vokalna 
glasba 

prireditev 



TLK/ STOPINJE PRETEKLOSTI PLEŠEJO V PRIHODNOST, 
REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN OSREDNJE 
SLOVENIJE 

16.5.2015   folklora prireditev 

PREPLESAVANJA 2015-REGIJSKA REVIJA MLADIH PLESNIH 
USTVARJALCEV 

29.5.2015 30.5.2015 ples prireditev 

REGIJSKA LITERARNA DELAVNICA 8.6.2015   literatura izobraževanj
e 

V ZAVETJU BESEDE 2015 / REGIJSKO SREČANJE 
LITERATOV SENIORJEV OSREDNJE SLOVENIJE 

8.6.2015   literatura prireditev 

KVADRAT, KROG + KOCKA KROGLA, REGIJSKO 
PREDAVNJE NA LIKOVNO TEMO 

11.6.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

ART-MARKET LOGATEC, LOGAŠKO POLETJE 2015 26.8.2015 27.8.2015 drugo prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA UMETNIŠKA TRŽNICA 29.8.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

SLADKA ISTRA, 7. EX-TEMPORE 20.9.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

DAJTE MI ČAŠO POLNO SVETLOBE / REGIJSKA RAZSTAVA 
MLADIH LIKOVNIKOV OSREDNJE SLOVENIJE 

25.9.2015 30.9.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

RAZPIS / DIVJA DAVNA POTOVANJA / ZA MLADE / NA 
TEMO DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 

1.10.2015 2.11.2015 literatura izobraževanj
e 

LITERARNA DELAVNICA ZA MLADE V OKVIRU DKD 1.10.2015   literatura izobraževanj
e 

KROG, KVADRAT..., OBMOČNA TEMATSKA LIKOVNA 
RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 

2.10.2015 20.10.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

SLIKARSKA ŠOLA Z ANO SLUGA 6.10.2015 15.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA 7.10.2015 23.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

KAMIŠIBAJ - ZGODBE V SLIKI IN BESEDI / SEMINAR 7.10.2015 23.10.2015 gledališče 
in lutke 

izobraževanj
e 

PLESNE DELAVNICE ZA MLADE / INTENZIVNI PLESNI 
VIKEND 

9.10.2015 11.10.2015 ples izobraževanj
e 

LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE IN SENIORSKE PISCE 
 

15.10.2015   literatura izobraževanj
e 

BREDA ČUK - KORPUS IV / SLIKARSKA RAZSTAVA 22.10.2015 20.11.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

SVETLOBA V NAS, LITERARNI VEČER ODRASLIH 
LITERATOV IN SENIORJEV 

5.11.2015   literatura prireditev 

KVADRAT IN KROG &#8211; KOCKA IN KROGLA, 
REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 

10.11.2015 30.11.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 
OSREDNJE SLOVENIJE 

15.11.2015   vokalna 
glasba 

prireditev 

2. FESTIVAL KAMIŠIBAJ V LOGATCU / 19. &#8722; 21. 11. 
2015 / KAMIŠIBAJ &#8211;ZGODBE MED SLIKO IN 
BESEDO - PRIPOVEDKE IZ ŠKATLE 

19.11.2015 21.11.2015 večzvrstn
a 
dejavnost 

prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2015, DRŽAVNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ 

21.11.2015   folklora prireditev 

SLIKAR V ATELJEJU / PREDSTAVITEV POKLICA IN OBISK 
GALERIJE / ZA OTROKE 

30.11.2015 4.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

DELAVNICE GLEDALIŠKE IMPROVIZACIJE / ZA OTROKE 3.12.2015 10.12.2015 gledališče 
in lutke 

izobraževanj
e 

NA TA VESELI DAN KULTURE /  DIVJA DAVNA 
PRAZNOVANJA, LITERARNI VEČER MLADIH 

3.12.2015   literatura prireditev 

NOVOLETNA PRIREDITEV TWIRLING KLUBA LOGAŠKIH 
MAŽORET 

12.12.2015   ples prireditev 

 



 


