GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-83-33
Krk, 07. lipnja 2011.
ZAPISNIK
sa 83. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 06. lipnja (ponedjeljak) 2011. godine u
Uredu gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da Kolegiju
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Josip
Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić,
voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za
opće pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik za društvene djelatnosti,
Mladena Cvitković, administrativni referent u Odsjeku općih pravnih i kadrovskih poslova i
Igor Gržetić, osoba za održavanje internet stranica Grada Krka.

Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio
je sljedeći
D N E V N I

R E D

1. Izrada konačnog koncepta tehničkog rješenja za prelegulacijom prometa od
raskrižja ulica Stjepana Radića i Narodnog Preporoda do raskrižja ulica
Stjepana Radića, Borik i Vinogradske u gradu Krku.
2. Udruga brodara grada Krka – prigovor u svezi dodjele pulta za reklamiranje za
prodaju izleta brodovima na rivi.
3. Veljko Kosića iz Brusića, Brusići 15- zamolba za dodjelu veza u luci Krk.
4. Mjesni odbor Poljica – zamolba za angažiranjem osobe za obavljanje poslova
uređenja ulica i puteva na području M.O. Poljica.
5. Organizacijski odbor mladih sela Brzac:
a) zamolba za davanje odobrenja povodom održavanja pučke fešte „Petrove“
koja bi se održala 25. lipnja 2011. godine na otvorenom prostoru kod
Društvenog doma Brzac;
b) zamolba za sufinanciranje troškova zaštitarske službe prilikom održavanja
pučke fešte „Petrove“ koja će se održati dana 25. lipnja 2011. godine.
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6. Plodine d.o.o. iz Rijeke, Ružićeva 29- zamolba za korištenje Male vijećnice
Grada Krka za dan 9. lipnja 2011. godine.
7. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Davorka Kosić iz Salatića, djelatnice Uslužnog obrta „Maestro“ iz Krka, Istarski prolaz
1- zamolba za odobrenje kupnje povlaštene parkirne karte u gradu Krku, za vrijeme
naplate parkiranja od 01.06. – 30.09. 2011. godine;
b) Dminić Jakov, djelatnika tvrtke „Ghetaldus Rijeka“ d.o.o. Rijeka, P. J. Krk – zamolba
za odobrenje kupnje povlaštene parkirne karte u gradu Krku, za vrijeme naplate
parkiranja od 01.06. – 30.09. 2011. godine;
c) Ivan Borića iz Krka Zagrebačka 26- zamolba za izradu novog pješačkog prijelaza u
dijelu ulice Slavka Nikolića, na raskrižju Zagrebačke ulice sa ulicom S. Nikolića i ulice
Smokvik u gradu Krku.
d) Tvrtka „Romanof“ d.o.o. zastupane po Miodragu Šalevskom – zamolba za davanje
odobrenja za proširenje puta u ulici Ivana Meštrovića u gradu Krku, u dijelu
makadamskog puta;
e) prijedlog MUP RH, Policijske postaje Krk, za angažiranje dva djelatnika za rad u
prometnu jedinicu mladeži;
f) Očitovanje Odsjeka u svezi nenaplaćenih potraživanja zakupa javne površine na plaži
Portapizzana u gradu Krku za objekt Caffe bar „Ćuk“
g) Jelica Pavlović iz Vrha, djelatnice Uslužnog centra – spremačice u Uredu državne
uprave PGŽ, Ispostava Krk – zamolba za korištenje parkirnog mjesta na gradskom
parkiralištu iza upravne zgrade Grada Krka u poslijepodnevnim satima;

8. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje projekta izgradnje boćarskog doma u naselju Linardići;
b) Zamolba za davanje odobrenja Google Earthu za snimanje utvrđenih lokacija za
provođenje projekta Street View.

9. Odsjek za proračun i financije:
a) Nogometni klub Krk – prijedlog za zakup površine na SRC „Josip Pepi Uravić“ u
gradu Krku sa tvrtkom „Madi“ d.o.o. iz Slavonskog Broda za postavu Luna parka;
b) Auto Sporta ASK vl. Aleksandra Sliva iz Konjštine, Odvojak Matije Gupca 1- prijedlog
za zakup površine na SRC „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku;
c) Šahovski festival Vukovar- zamolba za sufinanciranje IX. Međunarodnog šahovskog
festivala „Dunav – Drava Sava“.

10. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Izvješće sa 6. sjednice Odbora za društvene djelatnosti;
 Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke – zamolba za sufinanciranje 15. godišneg
Susreta osoba s invaliditetom Republike Hrvatske na invalidskoj plaži „Kostanj“
 Ivan Pavačić Jecalić iz Dobrinja, Gostinjac 15 a- zamolba za sufinanciranje
melografije pučke glazbe pod nazivom „Početnica za svirku sopela i kanat po
starinsku“
 Wakeboard club Krk – zamolba za sufinanciranje organizacije Handi Tricks 2011 –
međunarodne škole i natjecanja u wakeboardu za osobe s invaliditetom;
 Wakeboard cluba Krk – zamolba za jednokratnu financijsku pomoć kategoriziranim
sportašima WBK Krk;
 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka- prijedlog za dodjelu nagrade
učenicima i profesorima koji su sudjelovali na državnim natjecanjima u tijeku
školske godine 2010./2011.,
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Ad 1.
Izradu konačnog koncepta tehničkog rješenja za prelegulacijom prometa od raskrižja ulica
Stjepana Radića i Narodnog Preporoda do raskrižja ulica Stjepana Radića, Borik i
Vinogradske u gradu Krku, obrazložili su Marinko Bajčić i Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Prihvaća
se
konačni koncept tehničkog rješenja za prelegulacijom prometa od raskrižja
ulica Stjepana Radića i Narodnog Preporoda do raskrižja ulica Stjepana
Radića, Borik i Vinogradske u gradu Krku, izrađen od tvrtke Futura trade
d.o.o. iz Lovrana, u kojem se predlaže iz dvosmjernog odvijanja prometa u
jednosmjerno, te izgradnja nogostupa sa južne strane kolnika ( vidi prilog
grafički prikaz koji čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

Sukladno Zakonu
sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08) nalaže se
Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi navedenih u točki
I. ovog zaključka ishodi prethodnu suglasnost od Sektora policije, Odjela za
sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske.

III.Nadalje, zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da tvrtki Futura trade
d.o.o. Lovran naruči radove ocrtavanja dvadesetak parkirnih mjesta za
motocikle na potezu od ulaska u Veliki park do bankomata
Erste&Steiermärkische Bank d.d. u gradu Krku, za koja se neće naplaćivati
naknada za parkiranje.
IV.

Nalaže se Odsjeku
za opće, pravne i kadrovske poslove da nakon ishođene
prethodne
suglasnosti za preregulaciju prometa od raskrižja ulica Stjepana Radića i
Narodnog Preporoda do raskrižja ulica Stjepana Radića, Borik i
Vinogradske u gradu Krku, pripremi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o uređenju prometa u gradu Krku.

Ad 2.
Prigovor Udruge brodara grada Krka u svezi dodjele pulta za reklamiranje za prodaju izleta
brodovima na rivi, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
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Zaključak
Odgađa se donošenje zaključka po prigovoru Udruge brodara grada Krka u svezi
dodjele pulta za reklamiranje na gradskoj rivi, za potrebe specijalizirane agencije
WaterBookings.com čija je djelatnost reklamiranje, prodaja i buking raznih turističkih
vodenih aktivnosti.
Grad Krk preporuča Udruzi brodara da organizira zajednički sastanak sa
predstavnikom specijalizirane agencije WaterBookings.com, Sašom Hrastom, na kojem
bi razmotrili problematiku navedenu u prigovoru upućenom Gradu Krku.
Ad 3.
Zamolbu Veljka Kosića iz Brusića, Brusići 15, za dodjelu veza u luci Krk, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
U dijelu lučkog područja luke Krk kojim upravlja Vecla d.o.o. Krk, preporuča se
dodjeljivanje veza na korištenje Veljku Kosiću, invalidu Domovinskog rata.
Ad 4.
Zamolbu Mjesnog odbora Poljica za da se angažira osoba za obavljanje poslova uređenja
ulica i puteva na području M.O. Poljica, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za angažiranje jedne osobe s područja
Mjesnog odbora Poljica, temeljem Ugovora o djelu za obavljanje poslova uređenja ulica
i puteva na području navedenog Mjesnog odbora.
Ad 5.
Zamolbe Organizacijskog odbora mladih sela Brzac, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)

Organizacijskom
odboru mladih sela Brzac daje se odobrenje za održavanje pučke fešte „Petrove“
koja će se održati dana 25. lipnja 2011. godine na otvorenom prostoru kod
Društvenog doma Brzac, u vremenu od 21,00 do 04,00 sati.
b)
Organizacijskom
odboru mladih sela Brzac odobrava se financijska potpora za troškove
zaštitarske službe (dva zaštitara u vremenu od 22,00 – 04,00 sati), prilikom
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održavanja pučke fešte „Petrove“ koja će se održati dana 25. lipnja 2011. godine
na otvorenom prostoru kod Društvenog doma Brzac.

Ad 6.
Zamolbu Plodina d.o.o. iz Rijeke, Ružićeva 29, za korištenje Male vijećnice Grada Krka za
dan 9. lipnja 2011. godine, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave, Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Plodinama d.o.o. iz Rijeke odobrava se korištenje Male vijećnice Grada Krka za dan 9.
lipnja (četvrtak) 2011. godine u vremenu od 9,00-17,00 sati.
Ad 7.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Davorki Kosić iz Salatića, djelatnici Uslužnog obrta „Maestro“ iz Krka, za
korištenje povlaštene parkirne karte u gradu Krku u vrijeme turističke
sezone, nije moguće udovoljiti.
Naime, Grad Krk sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja
(„Službene novine PGŽ“ broj: 18/10), osigurao je odgovarajući broj parkirnih
mjesta za stanare koji imaju prebivalište unutar pješačke zone (stare gradske
jezgre), a nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj garaži, odnosno dvorištu,
dok za osobna vozila građana koji rade u zoni naplate parkiranja, Grad nije u
obvezi osigurati parkirna mjesta na prostoru parkirališta.
Grad Krk nastojati će za narednu godinu inicirati Izmjenu Odluke o
organizaciji i načinu naplate parkiranja, te sa koncesionarom parkirališta
pokušati dogovoriti jednu povlaštenu parkirnu kartu po pravnom subjektu koji
posluje unutar pješačke zone u staroj gradskoj jezgri grada Krka.
b) Jakovu Dminiću, djelatniku tvrtke „Ghetaldus Rijeka“ d.o.o. Rijeka, P. J.
Krk za korištenje povlaštene parkirne karte u gradu Krku u vrijeme
turističke sezone, nije moguće udovoljiti.
Naime, Grad Krk sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja
(„Službene novine PGŽ“ broj: 18/10), osigurao je odgovarajući broj
parkirnih mjesta za stanare koji imaju prebivalište unutar pješačke zone
(stare gradske jezgre), a nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj garaži,
odnosno dvorištu, dok za osobna vozila građana koji rade u zoni naplate
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parkiranja, Grad nije u obvezi osigurati parkirna mjesta na prostoru
parkirališta.
Grad Krk nastojati će za narednu godinu inicirati Izmjenu Odluke o
organizaciji i načinu naplate parkiranja, te sa koncesionarom parkirališta
pokušati dogovoriti jednu povlaštenu parkirnu kartu po pravnom subjektu
koji posluje unutar pješačke zone u staroj gradskoj jezgri grada Krka.
c) Podržava se zamolba Ivana Borića iz Krka, za izradu novog pješačkog
prijelaza na raskrižju Zagrebačke ulice sa ulicom S. Nikolića i ulice Smokvik
u gradu Krku.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od Sektora policije,
Odjela za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske
zatraži prethodnu suglasnost za izradu novog pješačkog prijelaza na lokaciji
navedenoj u prednjem stavku ovog zaključka.
d)

Tvrtki „Romanof“
d.o.o. zastupane po Miodragu Šalevskom, daje se odobrenje za proširenje
puta na javnoj površini u ulici Ivana Meštrovića u gradu Krku, u dijelu
makadamskog puta, na način da se odobrava rezanje i saniranje grana i trnja
na krajevima makadamskog kolnika, uz postojeće suhozide.
Ukoliko dođe do urušavanja suhozida isti je potrebno vratiti u prvobitno
stanje.
Biootpad koji nastane čišćenjem i krčenjem potrebno je riješiti u dogovoru s
tvrtkom Ponikve d.o.o. Krk iz Krka.

e)
I. Na prijedlog MUP RH, Policijske postaje Krk angažirati će se dva djelatnika za
rad u prometnu jedinicu mladeži u vrijeme turističke sezone u vremenu od
01. srpnja do 31. kolovoza 2011. godine.
II. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi prednjeg
stavka ovog zaključka obavijesti dva zainteresirana kandidata
(srednjoškolsku ili studentsku mladež) za rad u prometnoj jedinici mladeži.
III.Naknada djelatnika za rad u prometnoj jedinici mladeži u turističkoj sezoni 2011.
godine iznositi će 3.000,00 kn mjesečno.

f)

Nalaže se Vecli
d.o.o. iz Krka da radi neregularnog statusa (isteka ugovora), te nenaplaćenih
potraživanja koja ima Trgovačko ugostiteljski obrt „Tihi“ izdvojeni pogon
Caffe bar „Ćuk“ vl. Tihomir Podunajec iz Sesveta, Selčensa 20, prema Vecli
d.o.o. a vezano za zakup javne površine na plaži Portapizzana u gradu Krku,
gdje je postavljen kiosk površine 12 m2, a dio javne površine koristi se kao
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ugostiteljska terasa veličine 50 m2, nadležnim tijelima naloži isključivanje
komunalne infrastrukture (struje i vode).
g)

Jelici Pavlović iz
Vrha, djelatnici Uslužnog centra – spremačica u Uredu državne uprave PGŽ,
Ispostava Krk odobrava se korištenje rezerviranog parkirnog mjesta na
gradskom parkiralištu iza Upravne zgrade Grada Krka u poslijepodnevnim
satima, kad je parkirno mjesto slobodno i to samo u vrijeme naplate
parkiranja tj. od 01. lipnja do 30. rujna 2011. godine.
Ad 8.

a)

Projekt
izgradnje
boćarskog doma u naselju Linardići, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

U cilju dobivanja funkcionalnije i logičnije urbanističke regulacije, u projektu izgradnje
boćarskog doma u naselju Linardići, predlaže se korekcija u idejnim projektima i
formiranje prometnice s radijusima.
Nakon korekcija, u idejnim projektima za izgradnju boćarskog doma u naselju
Linardići potrebno je podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu.
Nalaže se Imovinsko pravnoj službi ispitati mogućnost ukidanja tereta
gruntovno zabilježen na parceli z.č. 1265/5 k.o. Poljica.
b)

koji je

Zamolbu za davanje
odobrenja Google Earthu za snimanje utvrđenih lokacija za provođenje projekta Street
View, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak

Grad Krk daje odobrenje Google Earthu za snimanje utvrđenih lokacija na
području Grada Krka za provođenje projekta Street View.
Budući da je u mjesecu srpnju u tijeku turistička sezona, preporuča se predlagatelju
da snimanje obavi u ranim jutarnjim satima (5-7 sati), kad na ulicama nema šetača.
Kontakt osoba za snimanje utvrđenih lokacija je Igor Gržetić, iz Krka, Slavka
Nikolića 38 (mob. 00385-(0)91-533-0966, e-mail: ivan.grzetic1@ri.htnet.hr).
Ad 9.
Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a)

Nije
moguće
udovoljiti zamolbi Nogometnog kluba Krk za zakup površine na SRC „Josip Pepi
Uravić“ u gradu Krku sa tvrtkom „Madi“ d.o.o. iz Slavonskog Broda, za postavu
zabavnog parka, iz razloga što je za navedeni prostor već sklopljen Ugovor o
korištenju površine na SRC „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku sa drugom
tvrtkom.

b) Prihvaća se prijedlog Auto Sporta ASK vl. Aleksandra Sliva iz Konjštine, za
zakup prostora na dijelu atletske staze i iza gola na stadionu NK Krk površine
cca 800 m2 na SRC „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku za postavu:
 15 eksponata dinosaura, za dane 9, 10 i 11 kolovoza 2011. godine;
 za postavu auto showa za dane 12, 13 i 14. srpnja te 23. 24. i 25. kolovoza 2011.
godine.
Upućuje se podnositelja zamolbe na ugovaranje zakupa s nogometnim klubom
Krk.
c)

Nije
moguće
udovoljiti zamolbi Šahovskog festivala Vukovar za sufinanciranje IX.
Međunarodnog šahovskog festivala „Dunav – Drava Sava“ iz razloga što u
Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu
namjenu.
Ad 10.

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke

I.

Prihvaća se
Izvješće sa 6. sjednice Odbora za društvene djelatnosti, održane 03. lipnja
2011. godine u Maloj vijećnici Grada Krka (vidi prilog predmetno Izvješće koje
čini sastavni dio ovog zaključka).

II. Razmatrajući temu financiranja Udruga u kulturi, a na inicijativu Odbora za
društvene djelatnosti, Grad Krk daje sljedeće očitovanje: na razini Odsjeka
za društvene djelatnosti raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje programa
za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i
tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u Gradu
Krku, na temelju kriterija, troškova i programa Gradonačelnik upućuje
prijedlog sufinanciranja udruga Gradskom vijeću Grada Krka.
Nadalje, Odbori su tijela Gradskog vijeća izabrani isključivo po prijedlozima
političkih stranaka koje participiraju u radu Gradskog vijeća, u praksi
predstavničkih tijela na svim razinama Odbori se sastaju neposredno prije
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sjednica predstavničkih tijela, daju svoje očitovanje, mišljenje i prijedloge na
one točke dnevnog reda Gradskog vijeća koje su po Poslovniku u njihovoj
nadležnosti, ali nemaju nadležnosti u financiranju udruga.
III.Vezano za problem nedostatka prostora za rad Udruga u kulturi, problem će se
nastojati riješiti rasporedom prostora u Društvenom centru Krk.
IV. Prima se na znanje inicijativa za osnivanje Kulturnog vijeća Grad Krka.


Zamolbi Društva
tjelesnih invalida Grada Rijeke za sufinanciranje 15. godišneg Susreta osoba s
invaliditetom Republike Hrvatske na invalidskoj plaži „Kostanj“, koje će se
održati 25. lipnja 2011. godine u Rijeci, nije moguće udovoljiti iz razloga jer u
Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu
namjenu.



Ivanu
Pavačiću
Jecaliću iz Dobrinja, odobrava se financijska potpora za sunakladništvo knjige melografije pučke glazbe pod nazivom „Početnica za svirku sopela i kanat po
starinsku“ te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s
pozicije poticanje izdavaštva odobrava iznos od 5.000,00 kn.



Prihvaća
se
zamolba Wakeboard cluba Krk za sufinanciranje organizacije Handi Tricks
2011 – međunarodne škole i natjecanja u wakeboardu za osobe s invaliditetom,
koja će se održati tijekom lipnja 2011. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 1.500,00 kn.



Grad Krk čestita
sportašima Wakeboard cluba Krk Danijelu Ratkoviću i Lovru Klepcu na
postignutim uspjesima.
Zamolbi Wakeboard cluba Krk za dodjelu nagrade – jednokratne pomoći
kategoriziranim sportašima WBK Krk, nije moguće udovoljiti iz razloga jer Grad
Krk dodjeljuje nagrade sportašima koji imaju prebivalište na području grada
Krka.



Sukladno
odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja O.Š. „Fran Krsto
Frankopan“ Krk, MŠ Krk, PŠ Vrh i SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk za
postignute rezultate na državnim natjecanjima, Grad Krk dodjeljuje sljedeće
nagrade mentorima i učenicima i to:
novčana nagrada u
iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Milki Juranić, prof. i učenici Patriciji
Radivoj za sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta matematika;
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-

novčana nagrada u
iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Diani Matešić prof. i učenici Ines Pavičić
za sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta matematika;

-

novčana nagrada u
iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Andrijani Žic prof. i učenici Matei Kosić
za sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta knjigovodstva.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,00 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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