
PROSTE TEME MAGISTRSKIH DIPLOMSKIH NALOG ZA 
ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 

 

 
Mentor: prof. dr. Damjan Možina 

 
Teme na predlog mentorja: 

     
Francoska reforma obligacijskega prava 
Oškodninska odgovornost spletnih platform (posrednikov) za ravnanje prodajalca oz. ponudnika 
storitev 
Primerjalnopravna analiza instituta pogodbene kazni 
Odškodninska odgovornost države za okolje (primerjalnopravno) 

 
 
Termin prevzema tem: 18.10. v času govorilnih ur.  

 
 

Mentor: izr. prof. dr. Klemen Podobnik 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
Načelo izčrpanja pravic in digitalne vsebine 

 
Način prijave k prostim temam na predlog mentorja: Prijave k temi mentorja z vsemi zahtevanimi 
podatki (glej spodaj) sprejemam do 16.10.2017 (samo!) na elektronsko pošto 
klemen.podobnik@pf.uni-lj.si. Prijave morajo biti v obliki dispozicije. Ta mora biti kvalitetna ter s 
primerno strukturo (predlagani naslov, razlog za izbor s strani mentorja razpisane teme, predvideno 
kazalo in vsebina naloge, temeljna literatura), priložiti ji je treba podatek o statusu kandidata, znanju 
tujih jezikov, morebitnih izkušnjah na področju raziskovanja ipd. ter podatek o tem, ali je kandidat 
prijavo oddal še kje drugje. 
 
O izboru študenta/tke pri temi na predlog mentorja boste obveščeni 19.10.2017. 
 
Vsi izbrani študentje (tako tisti s svojimi temami kot tisti s temami na moj predlog) boste 
papirologijo z menoj urejali na GU 9.11.2017. 

 

 

 
Mentorica: prof. dr. Barbara Novak 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
Nova pravna ureditev sklenitve zakonske zveze 
Pravna ureditev posvojitve po Družinskem zakoniku 
Trajnejši ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku 
Zakoniti premoženjski režim po Družinskem zakoniku 

 
 

Termin prevzema tem : ponedeljek, 16.10.2017 ob 11.30 

 
 

Mentor: prof. dr. Aleš Galič  

    
Teme na predlog mentorja: 

 
Stopničasta tožba 



Relativno bistvene kršitve pravdnega postopka 
Izvršba na denarna sredstva na računih 
Izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v civilnih zadevah 

 
 

Termin prevzema tem : torek, 17.10.2017 (9.00-9.30; As. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc) 
 

 
Mentor: doc. dr. Gregor Dugar 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Licitacijski načini sklepanja gospodarskih pogodb 
Najemna pogodba po Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
Zunajsodna unovčitev zavarovanja pri gospodarskih pogodbah 
Pravna narava digitalnih žetonov 
Množična izdaja digitalnih žetonov   

 
 
Termin prevzema tem:16.10.2017 ob 9.00 (kabinet 203)  

 
 

Mentorica: izr. prof. Jerca Kramberger Škerl  

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Ustavna procesna jamstva v arbitražnih postopkih 
Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze in registrirane partnerske skupnosti v 
mednarodnem zasebnem pravu 
Dokaz z izvedencem (opomba: zaželena je primerjava z vsaj enim tujim pravnim redom) 
Pravice industrijske lastnine v mednarodnem zasebnem pravu 

 
Termin prevzema tem: 17. 10. ob 11h30, pisarna 211. 

 
 

Mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Otrokova pravica, da izve za svoj izvor 
Človekova avtonomija in darovanje organov za zdravljenje  
Človekova avtonomija in odločitve ob koncu življenja 
Zdravstvena oporoka  
Pravne dileme personalizirane medicine  

 
 
Termin prevzema tem:17. 10. 2017 ob 13h.  

 
Prednost pri prevzemu tem na predlog mentorice bodo imeli študenti, ki so opravili izpit iz Civilnega 
medicinskega prava. Ob morebitni konkurenci med njimi bo za izbor odločilna višja ocena, ki jo je 
študent ali študentka dosegla pri tem predmetu.  

  
 
 
 
 



Mentor: doc. dr. Matija Damjan 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
 Filtriranje uporabniških vsebin na internetu kot ukrep varstva avtorske pravice 
 Upravljanje pravic na filmski glasbi 
 Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin 
 Sklepanje pogodb s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov 
 Odgovornost za spletne komentarje bralcev 
 

 
Termin prevzema tem: torek, 17. 10. 2017, ob 10.00 v sobi 106 

  
 

Mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek 
 
Teme na predlog mentorja: 
 
Primerjalnopravna analiza hierarhije zahtevkov kupca in prejemnika storitve v primeru 
sopogodbenikove kršitve pogodbe – pogoj: znanje tujih jezikov za raziskovanje teme (vsaj angleščina 
in nemščina) 
Položaj kupca stanovanja v primeru prodajalčeve kršitve prodajne pogodbe – pogoj: znanje 
angleškega in nemškega jezika za raziskovanje teme 
Zahtevki kupca v primeru napak na blagu, kupljenem na spletu – pogoj: znanje angleškega in 
nemškega jezika za raziskovanje teme 
Utemeljenost razširitve prava varstva potrošnikov na razmerja B2B in C2C – pogoj: znanje angleškega 
in nemškega jezika za raziskovanje teme 
Solidarna odškodninska odgovornost kršiteljev pravil antitrusta – pogoj: znanje tujih jezikov za 
raziskovanje teme 
Primerjalnopravna analiza razmerij na skupnih površinah v vzorčnih soseskah enostanovanjskih hiš in 
več večstanovanjskih hiš - pogoj: znanje tujih jezikov za raziskovanje teme 
Analiza sodnih postopkov ugotavljanja skupnih pripadajočih zemljišč po ZVEtL 
(Ne)uspešnost prestrukturiranja insolventnih družb v Sloveniji 

 
 

Način prijave k prostim temam na predlog mentorja: Prijave k temi mentorja z vsemi zahtevanimi 
podatki (glej spodaj) sprejemam do 16.10.2017 (samo!) na elektronsko pošto ana.vlahek@pf.uni-lj.si. 
Prijave morajo biti v obliki dispozicije. Ta mora biti kvalitetna in spisana v primernem jeziku s primerno 
strukturo (predlagani naslov, razlog za izbor s strani mentorja razpisane teme, predvideno kazalo in 
vsebina naloge, temeljna literatura), priložiti ji je treba podatek o statusu kandidata, znanju tujih 
jezikov, morebitnih izkušnjah na področju raziskovanja ipd. ter podatek o tem, ali je kandidat prijavo 
oddal še kje drugje. 

 
O izboru študentov k temam na predlog mentorja vas bom obvestila 19.10.2017. 

 
Vsi izbrani študentje (tako tisti s svojimi temami kot tisti s temami na moj predlog) boste papirologijo z 
menoj urejali na GU 9.11.2017. 

 

 

 
Mentor: prof. dr. Grega Strban 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Vloga socialnih partnerjev v socialnih zavarovanjih (podlaga prispevek na Evropskem kongresu 
Mednarodnega združenja za delovno in socialno pravo) 
 
 Brexit in socialna varnost mobilnih oseb (podlaga prispevek v ERA Forum 2/2017) 

 



 Opredelitev pravic do zdravstvenih storitev v predlagani novi ureditvi (ZZVZZ-1) (podlaga predlog 
ZZVZZ-1) 

 
 Pravica do čezmejnega zdravljenja in zdravljenja v Sloveniji v sodbah socialnega sodišča (podlaga 
nekaj odmevnih odločitev, ki pravila čezmejnega zdravljenja uveljavljajo v naši ureditvi) 

 
Koordinacija družinskih prejemkov v EU (podlaga prispevek v MJ 5/2016) 

 
 Pristojnosti občin na področju socialne varnosti (podlaga prispevek na letni konferenci EISS 2017) 

 
 Primerjava ureditev rezervnega pokojninskega sklada 

 
 (Ne)utemeljeno razlikovanje na podlagi spola v sistemih socialne varnosti (podlaga poročilo MISSOC) 

 
Organizacija socialnih sodišč 

 
 

Termin prevzema tem: ponedeljek 16.10.2017 ob 13.00 v kabinetu profesorja. 
 

V terminu prevzema tem so možna tudi dodatna pojasnila. 

 

 
 

Mentor: prof. dr. Simoneti Marko   
 

Teme na predlog mentorja: 

   
Upniška prisilna poravnava po ZFPPIPP: primer Avtotehna 
Insolventni postopki nad povezanimi družbami 

 
 

Termin prevzema tem: torek 17. oktobra ob 12h v kabinetu  

 

 
Mentorica: prof. dr. Katarina Zajc 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Ekonomska analiza javnih dražb  
Reševanje sporov s pomočjo algoritmov 
Ekonomnska učinkovitost predloga Zakona o kolektivnih tožbah 
Vpliv odprave predpisanega minimalnega obsega dela na sodniško učinkovitost 
Analiza empiričnih podatkov o učinkovitosti privatizacije vodnih gospodarstev 

   
 
Termin prevzema tem:17.10.2017 ob 10h 

 

 
Mentor: izr. prof. dr. Marko Kambič 

 
Teme na predlog mentorja: 

   
Nagib v rimskem in sodobnem slovenskem pravu 
Interpretacija v delih rimskih klasičnih juristov 
Neupravičena obogatitev po rimskem in sodobnem slovenskem pravu 
Razvoj instituta kvazikontraktov 
Zavarovanje terjatev po rimskem in sodobnem slovenskem pravu 
Rimskopravno pojmovanje zmote kot osnova njene sodobne ureditve  



Vpliv rimskih virov na razvoj kazenskega prava 
Pravne posledice pobojev na Slovenskem po drugi svetovni vojni  
Kazensko pravo v srednjeveških statutih danes slovenskih primorskih mest 
Zgodovinski pregled inkriminacije in pregona prostitucije 

 
 
Termin prevzema tem: 16. 10. 2017 ob 10. uri (kabinet M.K.) 

 
 

 
 

Mentorica: izr.prof. dr. Katja Škrubej 
 
Teme na predlog mentorja: 

 
Pojem in podobe pravičnosti v virih antične Grčije 
Obrambni govor za dr. Borisa Furlana leta 1947 v luči klasične retorične tradicije 
(Dis)kontinuiteta pravnega reda leta 1918 in  1945 ter vloga sodišč 

Med pravom in literaturo: dr. Fran Milčinski kot mladinski sodnik 
Izenačevanje položaja nezakonskih otrok z zakonskimi na Slovenskem od 19. st. v evropskem 

kontekstu  

Čast in zakonska zveza  kot pravni dobrini na Slovenskem od začetka 19. stoletja 
Pravica do svobode tiska na Slovenskem po letu 1848: med načeli in prakso 

Tehnološke revolucije v komunikaciji v pravni zgodovini: vpliv iznajdbe tiska in interneta na pravo  

Gradnja železnice na Slovenskem v 19. stoletju: zakonske podlage in pravna vprašanja 
Položaj in vloga vrhovnega sodnika na Slovenskem v 20. stoletju: kontinuitete in prelomi 

  

 
 

Termin prevzema tem– v torek 17.10.2017 od 12. do 14. ure v kabinetu profesorice. 

 
 

Mentor: zasl. prof. dr. Albin Igličar 
 
 

Teme na predlog mentorja: 
 

Pravo v sistemski teoriji Immanuela Wallersteina 
 
 
 

Razdeljevanje tem bo potekalo v ponedeljek, 16. 10. 2017 med 11. in 12. uro.  
 

 
Mentor: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič  

Teme na predlog mentorja: 

 
Pojmovna razčlenitev (demokratične) legitimnosti sodstva 
Spreminjajoča se vloga sodišča kot dejavnika pri razreševanju družbenih konfliktov  
Reforma pravne ureditve preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji v družbenem kontekstu 
Javno mnenje kot argument v pravnem diskurzu 
Sodelovalna ekonomija z vidika pravnega varstva pred diskriminacijo  
Pravni ukrepi za doseganje enakosti spolov na mestih odločanja v gospodarstvu 
Pravni izzivi soočanja z intersekcijsko diskriminacijo 
Uporaba preprostega jezika kot vrednota pri oblikovanju predpisov 
Pojem delegirana zakonodaja pri nas 
(Zlo)raba skrajšanega in nujnega zakonodajnega postopka v Republiki Sloveniji 
 



 
Termin prevzema tem:  

- ponedeljek, 16. 10. 2017, 10 – 12h; 
- torek, 17. 10. 2017, 15 – 16h; 
- četrtek, 19. 10. 2017, 9 – 10h.   

 

 
Mentor: doc. dr. Aleš Novak 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Pojem socialne države  
Pravna narava preambule 
Razlagalne metode v kazenskem pravu 
Pravičnost v zrcalu arhitekture – prostorska zasnova sodnih dvoran 
Vloga sodniškega odločanja v modernih common law sistemih 
Pravnofilozofska izhodišča šeriatskega prava 
Vpliv »mehkega« prava na razumevanje sodniške etike 
Pojem in meje odvetniške zasebnosti  
 

 
Razdeljevanje tem: sreda 16. oktobra 2017 ob 12. (v času govorilnih ur).  
 

 
 

Mentor:  prof. dr. Matjaž Ambrož 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Kaj je ostalo od gibanj za odpravo zapora? 
Zaščita družbenih tabujev s kazenskim pravom? 
Kazenskopravne dileme sestrelitve ugrabljenega letala 
Problem spolne avtonomije otrok v kazenskem pravu 
Poskus v novejši slovenski sodni praksi 
Eventualni naklep v novejši slovenski sodni praksi 
Objava zasebnih posnetkov na spletu kot kazenskopravni problem 
Materialno kazensko pravo v odločbah slovenskega Ustavnega sodišča 
Kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti 

 

   
Termin prevzema tem:  

 
Ponedeljek, 16. 10. 2017 ob 13h. Za prevzem teme na predlog mentorja je prednost kratek idejni 
osnutek (pol strani A4, največ eno stran), v katerem študent pojasni, katere obdelave vredne 
»probleme« vidi v okrivrih predlaganega naslova. Idejni osnutek se napiše v vezanem besedilu, brez 
kazal, seznamov itd. 

  
 

 
Mentorica: izr.prof. Katja Filipčič 

 
 
Teme na predlog mentorja: 
 
Surovo ravnanje z mladoletno osebo – kazenskopravni vidik  

 
 

 
Termin prevzema tem: 17.10.2017 ob 14.30 



  
 

 
Mentor: izr. prof. dr. Primož Gorkič 

 
Teme na predlog mentorja: 

 
Pravna sredstva zoper sodbo na podlagi priznanja krivde 

   
Pridobivanje podatkov o komunikaciji in komunikacijskih sredstvih: kazenskopravni vidiki 

 
Razvoj položaja oškodovanca v kazenskem postopku v judikaturi Ustavnega sodišča RS 

 
Informatorji v (pred)kazenskem postopku 

 
Hišna preiskava 

 
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v kazenskem postopku 

 
Nadzor nad izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov 

 
  

Termin prevzema tem: sreda, 18.10., med 9. in 11. uro, soba 426 
  
 

 
Mentor: Prof. dr. Vid Jakulin 

 
Teme na predlog mentorja: 
   
 Pomoč pri kaznivem dejanju 
 Navidezni realni stek v teoriji in sodni praksi 
 Dejanska zmota v teoriji in sodni praksi 
 Poskus v teoriji in sodni praksi 
 Varnostni ukrepi medicinske narave v kazenskem pravu 
 Pravne posledice obsodbe 
 Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa 
 Kazniva dejanja, ki so namenjena varstvu upnikov, kupcev in poslovnih                
         partnerjev 
 Kaznivo dejanje davčne zatajitve v teoriji in sodni praksi 
 Kazniva dejanja zoper pravosodje 
 

  
Termin prevzema tem : 17.10.2017 ob 10.30 

  
 

Mentor: prof. dr. Damjan Korošec 
 

Teme na predlog mentorja: 
 

Primerjalnopravni vidiki kaznivosti opustitve kazenske ovadbe 
Razlike v kazenskopravni obravnavi mutilacije spolnih organov dečkov in deklic  
Prihodnost inkriminacije malomarnega zdravljenja v primerjalnopravni perspektivi 
Pravne praznine v slovenskem premoženjskem kazenskem pravu (tatvina rabe, t.i. tatvina storitve idr.) 
Sodobni izzivi terorizma za kazensko pravo 
Spolno kazensko pravo včeraj, danes in jutri 
Raba nedovršnih glagolov med zakonskimi znaki inkriminacij v sodobnem kazenskem pravu 
Raba množinskih oblik prepovedane posledice v inkriminacijah 
Vloga prepovedane posledice v splošnem pojmu kaznivega dejanja 



 
Delitev dodatnih tem v času govorilnih ur (sreda, 8.15h). 

 
 
 

Mentorica: prof.dr. Katja Šugman Stubbs 
 
Teme na predlog mentorja: 
   
Evropski preiskovalni nalog: analiza strukturnih rešitev 

Direktiva 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju zaščite žrtev kaznivih dejanj in 

njena implementacija  

Položaj obdolženca po noveli ZKP-N 

Psihologija porotnega sojenja 

 
Termin prevzema tem : ponedeljek 16. 10. od 11-12h.  

 
 

Mentor: izr. prof. dr. Saša Zagorc 

 
Teme na predlog mentorja:  

 
 Pozitivne obveznosti države po pravu EU in EKČP pri reguliranju pohlepa bank in strank v kreditnih 
poslih  
 Eksternalizacija kontrole migracij v Evropski uniji 
 Ustavnopravni vidiki načela samoodločbe naroda: prek Slovenije do Katalonije 
   

  
Začetek razdeljevanja tem: ponedeljek, 16. 10. 2017, ob 12.uri, v kabinetu prof. dr. Saše Zagorca 
(soba 310) 
 

 

Mentor: prof. dr. Igor Kaučič 

 
Teme na predlog mentorja  
 
 Ustavnosodno varstvo pravice glasovati na referendumu 
 Razmerje med novo ustavno ureditvijo fiskalnega pravila in zakonodajnega referenduma 
 Položaj ustavnega zakona v tujih pravnih redih 
 Pravni učinki udeležbe volivcev pri glasovanju na referendumu 
 Odgovornost šefa države v parlamentarnem sistemu 
 Pristojnosti parlamentarne preiskovalne komisije 

  
Začetek razdeljevanja tem: torek, 17. 10. 2017, ob 13. uri, v kabinetu prof. dr. Igorja Kaučiča (soba 
308) 
 
 

 
Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky 

Teme na predlog mentorja  
 

Položaj prizadetih državljanov po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 
Določbe Ustave RS v zvezi z izrednim stanjem in Agambenova teorija izjemnega stanja 
Načelo socialne države v ustavnosodni praksi prve sestave Ustavnega sodišča RS 
Parlamentarizacija evroobmočja 
Vloga konkretne ustavnosodne presoje po 156. členu Ustave v sistemu koncentriranega 
ustavnosodnega nadzora 



Primerjalni vidiki konkretne ustavnosodne presoje na zahtevo sodišča. Pojasnilo o naboru držav: 
Italija, Nemčija, druge države na predlog in po dogovoru 
Prvih deset let ustavnosodne presoje a posteriori na francoskem Ustavnem svetu  
Direktiva o hrambi podatkov pred nacionalnimi ustavnimi sodišči 
Ustavnopravni vidiki zadeve Kotnik proti Državnemu zboru RS (US RS U-I-295/13, SEU C-526/14)  
Programi nujnih premestitev in preselitev beguncev v Evropski uniji in solidarnost med državami 
članicami 
 
 
Začetek razdeljevanja tem: Sreda, 18. 10. 2017, ob 12.30 uri, v kabinetu doc. dr. Sama Bardutzkyja 
(soba 309) 
 

 
 

Mentor: doc. dr. Jernej Podlipnik 
 
Teme na predlog mentorja: 

 
Dedovanje v davčnem pravu – materialnopravni in procesnopravni vidik 
 
Davek od nenapovedanih dohodkov s poudarkom na ustreznosti veljavne ureditve 
 
Davčna izvršba – ureditev in dileme 

 
Odgovornost za tuj davčni dolg – materialnopravni in procesnopravni vidik 
 

 
Način razdeljevanja tem: zaradi nedavne operacije bo način razdeljevanja potekal po elektronski 
pošti. Zainteresirani študentje naj se javijo na: jernej.podlipnik@pf.uni-lj.si. 

 

 
Mentor: prof. dr. Bojan Bugarič 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
Begunska kriza v Evropi in spoštovanje prava EU 
Ali je novela Zakona o tujcih skladna z mednarodnim pravom? 
Pravo in sovražni govor. Analiza primera 
Pravo in populizem.Analiza primera 
Analiza odločbe US o financiranju osnovnega šolstva 
Kriza pravne države v Sloveniji 
Pravna odgovornost za bančno krizo v RS 

   

 
Termin prevzema tem (na predlog mentorja in na predlog študenta) – določite datum in uro v obdobju 
13.10 – 19.10.2017:  
  

 
Mentor: prof. dr. Rajko Pirnat 

Teme na predlog mentorja: 
 

Opredelitev javne službe s posebnim poudarkom na področju visokega šolstva 
Upravljanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države 
Pravni položaj javnih zavodov 
Načelo sorazmernosti pri pravnih aktih in materialnih dejanjih uprave 
Predrevizijski in revizijski postopek pri javnem naročanju 
Pravna ureditev podeljevanja koncesijskih pogodb 
Nadomestilo za izvajanje obveznosti javne službe 
Javni skladi 

mailto:jernej.podlipnik@pf.uni-lj.si


Neodvisne regulatorne agencije 
Pravni režim javne železniške infrastrukture kot javnega dobra 
 

 
Termin prevzema tem: v času govorilnih ur profesorja Pirnata po objavi tem  

  
 

Mentor: prof. dr. Senko Pličanič 

 
Teme na predlog mentorja: 
 
Analiza nove prostorske zakonodaje 
Analiza 70. a člena ustave (pravica do pitne vode) 
Pravo mineralnih surovin v Sloveniji 
Analiza pravne ureditve sodelovanja javnosti pri sprejemanju splošnih in konkretnih pravnih aktov, 
povezanih s posegi v okolje v Sloveniji 
Analiza pravne ureditve ravnanja z odpadki v Sloveniji 
Vloga prava pri uresničitvi trajnostnega razvoja 
Pravni vidiki varstva pred škodljivim delovanjem voda 

 
Prevzem tem: 18.10.2017 med 10 in 12h. 

 
 

Mentor: izr. prof. dr. Erik Kerševan 
 
Teme na predlog mentorja: 
   
Poenostavitev vročanja v upravnih postopkih po zgledu tujih ureditev, 
Pisnost ter obrazloženost upravne odločbe - pravica ali dolžnost in njene meje, 
Vodenje inšpekcijskega postopka v javnem interesu ali interesu strank, 
Vpliv Listine o temeljnih pravicah EU na upravni postopek v državah članicah, 
Glavna obravnava v upravnem sporu kot človekova pravica, 
Vpliv sprememb ZPP-E na odločanje v upravnem sporu, 
Učinkovitost nadzora pri odločanju po javnem pooblastilu 
Podatki iz upravnega spisa in spisa sodišča v upravnem sporu kot informacije javnega značaja. 
 
 

Termin prevzema tem (na predlog mentorja in na predlog študenta) je v ponedeljek, 16.10. ob 
15.45 v kabinetu prof. Kerševana.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


