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Anketa o prometu v Občini Škofja Loka 
 
 
Spoštovani!  
 
Občina Škofja Loka izdeluje Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka (CPS). 
 
Da bo CPS Občine Škofja Loka čim bolj prilagojena zahtevam in željam vas – uporabnikov, smo pripravili 
anketo, s katero želimo identificirati usmeritve za nadaljnji prometni in prostorski razvoj občine. Z anketo 
želimo izvedeti, kakšne so vaše potovalne navade, kakšne so vaše potrebe in želje po prometnih ureditvah 
v celotni občini Škofja Loka. Pomembna so mnenja vseh uporabnikov – mladih, starejših, staršev, oseb s 
posebnimi potrebami, zaposlenih, podjetnikov, uradnikov in ostalih deležnikov občine. 
 
Zato vas prosimo, da si vzamete približno 10 minut in rešite anketo ter s tem prispevate k trajnostnemu 
razvoju občine. V anketi lahko sodelujete osebe, starejše od 12 let. Odgovore bomo zbirali do ponedeljka, 
3. oktobra 2016.  
 
Za vaš čas in pripravljenost sodelovanja se vam želimo zahvaliti s privlačnimi nagradami. Vsi, ki 
boste oddali oziroma izpolnili veljavno izpolnjeno anketo ter v njej vpisali tudi svoje kontaktne 
podatke, se boste preko žrebanja potegovali za praktične nagrade: 
  

• 1 x mestno kolo Krpan (barva po izbiri) 
• 2 x skiro 
• 3 x kolesarska pelerina 

 
Žreb nagrad bo ob zaključku ankete v okviru javnega dogodka CPS (v oktobru). Natančen termin bo 
objavljen naknadno. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani Občine Škofja Loka, nagrajenci pa 
bodo o nagradi tudi osebno obveščeni. 
 
V kolikor svojih kontaktnih podatkov ne želite posredovati, lahko anketo izpolnite anonimno. 
 
Anketo lahko izpolnite le enkrat.  
 
Izpolnjeno anketo lahko do 3. oktobra 2016: 

• oddate v vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, 
• oddate v nabiralnik Občine Škofja Loka, ki je za ta namen postavljen v stavbi občine (pri vratarju), 
• pošljete na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, 
• izpolnite spletno anketo na naslovu: http://www.omegaconsult.si/skofja_loka/anketa/ 

 

 
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 

  

http://www.omegaconsult.si/skofja_loka/anketa/
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1 - V kateri krajevni skupnosti občine Škofja Loka prebivate? 
 

 KS Bukovica, Bukovščica  
 KS Godešič  
 KS Log  
 KS Reteče - Gorenja vas  
 KS Sv. Duh   
 KS Trata  
 KS Škofja Loka - Mesto  

 KS Kamnitnik  
 KS Stara Loka Podlubnik  
 KS Zminec  
 KS Sv. Lenart - Luša  
 ne vem (vpišite ime kraja ali ulice):________________________  
 prebivam v drugi občini (vpišite ime):______________________ 

 
2 - Kako ocenjujete stanje prometa v Občini Škofja Loka?   
 

 zelo slabo  
 slabo  
 zadovoljivo  
 dobro  
 zelo dobro  

 
3 - Kako ste zadovoljni oziroma nezadovoljni z urejenostjo naslednjih področij v Občini Škofja 
Loka?   
Ocenite vsa področja.  

 zelo 
nezadovoljen nezadovoljen 

niti 
zadovoljen 

niti 
nezadovoljen 

zadovoljen zelo 
zadovoljen 

nimam 
mnenja / 

področja ne 
poznam 

površine za pešce (pločniki, pešpoti,prehodi)       
šolske poti (varnost)       
kolesarske poti (varnost, povezanost)       
urejenost in varnost kolesarnic in stojal za 
kolesa       
mestni potniški promet (potek linij, vozni red, 
število postajališč)       
medkrajevni linijski potniški promet (potek linij, 
vozni red, število postajališč, cena)       
železniški potniški promet (vozni red, število 
postajališč)       
taksi službe       
prilagojenost prometnih površin in opreme 
starejšim in gibalno oviranim osebam       
stanje in vzdrževanost cest       
pretočnost cestnega prometa (zastoji, gneča)       
parkirišča (število, cone in režim parkiranja, 
cene)       
dostopnost pomembnih ustanov (zdravstveni 
dom, pošta, uradi, ipd.)       
vodenje tranzitnega prometa       
dostava       
vodenje tovornega prometa       
splošna prometna varnost       
prometna signalizacija in oprema       
javne površine (trgi, parki, peš cone, ulice)       
obveščanje in informiranost prebivalstva 
(razmere na cestah, vozni redi JPP)       
varovanje zdravja       
varovanje in skrb za okolje       
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4 - Čemu bi dali prednost pri celostnem načrtovanju prometa v Občini Škofja Loka?   
Izberite največ pet odgovorov.  

 urejanju peš prometa  
 urejanju kolesarskega prometa  
 urejanju dostavnega in tovornega prometa  
 izboljšanju pogojev za vožnjo in dostopnost z avtom  
 urejanju prometnih površin in opreme za vse uporabnike (staršev z vozički, starejše, invalide, slepe in 

slabovidne, …)  
 umirjanju in omejevanju motornega prometa  
 izboljšanju javnega potniškega prometa  
 izboljšanju obstoječe in zagotavljanju nove cestne infrastrukture  
 prometni varnosti pešcev in kolesarjev  
 zmanjšanju obremenitve okolja (izpušnih plinov motornih vozil in hrupa)  
 kakovosti bivanja v Občini Škofja Loka  
 zdravju prebivalcev  
 povečanju števila parkirnih površin  
 povečanju peš površin in prostorov za druženje v mestnem središču  
 drugo: _________________________________ 

 
5 - Število članov vašega gospodinjstva: 
 

   
 
6 – Število motorjev in koles z motorji v vašem gospodinjstvu: 
 

   
 
7 - Število koles v vašem gospodinjstvu: 
 

   
 
8 - Število avtomobilov v vašem gospodinjstvu: 
 

   
 
Na vprašanji 9 in 10 odgovarjate v primeru, da vaše gospodinjstvo ima avtomobil. 

 

9 - Ali imate doma ali v neposredni bližini doma na voljo garažo ali parkirni prostor? 
 

 da, brezplačno (lastniško)  
 da, brezplačno (javno)  
 da, v modri coni  
 da, plačljivo  
 ne  

 
10 - Ali imate v bližini delovnega mesta / šole na voljo garažo ali parkirni prostor? 
 

 da, brezplačno (lastniško)  
 da, brezplačno (javno)  
 da, v modri coni  
 da, plačljivo  
 ne   
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11 - Oddaljenost avtobusnega postajališča/postaje od vašega doma (metrov):  
 

   
 
12 - Oddaljenost železniškega postajališča/postaje od vašega doma (metrov):  
 

   
 

13 - Ali bi bili pripravljeni prevoz z osebnim avtomobilom do drugih središč (npr. Kranja, Ljubljane) 
nadomestiti z javnim potniškim prometom (JPP)? (odgovorite občani občine Škofja Loka)  
Ali bi bili pripravljeni prevoz z osebnim avtomobilom v občino Škofja Loka nadomestiti z javnim 
potniškim prometom (JPP)? (odgovorite občani drugih občin)  
Izberite (največ) pet za vas najpomembnejših pogojev. 
 

 te poti že sedaj opravljam z javnim potniškim prometom  
 da, če bi bil na voljo oziroma dostopnejši (bližja postajališča)  
 da, če bi vozil bolj pogosto  
 da, če bi bil cenejši  
 da, če bi bil hitrejši  
 da, če bi bil udobnejši  
 da, če bi bil zanesljivejši (zamude)  
 da, če bi mi ustrezala ura prevoza (vozni red)  
 da, če bi bili boljši pogoji pri prestopanju (usklajen vozni red in enotna vozovnica)  
 da, če bi imel možnost prevoza kolesa na JPP  
 da, če bi bili dostop od/do postajališč in vozila JPP prilagojeni starejšim ali gibalno oviranim osebam  
 da, če bi bilo parkiranje na cilju dražje ali drugače omejeno  
 da, če bi lahko v bližini postaje varno parkiral/a kolo (kolesarnice ali sistem za izposojo koles)  
 da, če bi lahko v bližini postaje parkiral/a avto (P+R)  
 da, če bi ________________________________________  
 nisem pripravljen/a iti z JPP, bi pa avtomobil delil/a še s kom  
 ne, ostal bom pri avtomobilu  

 
 
14 - Ali bi bili pripravljeni prevoz z osebnim avtomobilom v naselju ali do bližnjih središč 
nadomestiti s kolesom? (odgovorite občani občine Škofja Loka)  
Ali bi bili pripravljeni prevoz z osebnim avtomobilom v občino Škofja Loka nadomestiti s kolesom? 
(odgovorite občani bližnjih občin) 
Izberite (največ) pet za vas najpomembnejših pogojev.  
 

 te poti že sedaj opravljam s kolesom  
 da, če bi kolesarske povezave obstajale  
 da, če bi bile poti varnejše  
 da, če bi bile poti bolje urejene (vozne površine, senca, širina)  
 da, če bi bile poti krajše (direktnejše) ali hitrejše  
 da, če bi kolo lahko varno parkiral  
 da, vendar samo v ugodnih vremenskih razmerah (brez padavin, zmerne temperature)  
 da, če bi bil v naselju vzpostavljen sistem za izposojo koles  
 da, če bi bili boljši pogoji pri prestopanju (usklajen vozni red in enotna vozovnica)  
 da, če bi imel možnost kombinacije z JPP  
 da, če bi se na cilju imel možnost stuširati  
 da, če bi bilo parkiranje avtomobila na cilju dražje ali drugače omejeno  
 da, če bi bil za to stimuliran (finančno, praktične nagrade v šoli)  
 da, če bi ___________________________________ 
 ne, ostal bom pri avtomobilu   
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15 - Ali bi bili pripravljeni kratko pot (do 1 km) namesto z osebnim avtomobilom opraviti peš?  
Izberite (največ) tri za vas najpomembnejše pogoje.  
 

 te poti že sedaj opravljam peš  
 da, če bi bile poti varnejše  
 da, če bi bile poti bolje urejene (široki pločniki, osvetlitev, označenost prehodov)  
 da, če bi bile poti krajše (direktnejše) ali hitrejše  
 da, če se mi ne bi mudilo  
 da, vendar samo v ugodnih vremenskih razmerah (brez padavin, zmerne temperature)  
 da, če bi bile poti bolj atraktivne (samostojne poti za pešce - npr. ob vodi, mimo igrišč in parkov ter z manj 

hrupa)  
 da, če bi bile poti prilagojene starejšim in gibalno oviranim osebam  
 da, če bi bilo parkiranje avtomobila na cilju plačljivo ali drugače omejeno  
 da, če bi ___________________________________ 
 ne, ostal bom pri avtomobilu  

 
 
 
16 - Če bi bili župan/županja Občine Škofja Loka, katero spremembo oziroma izboljšavo na 
področju prometa bi najprej uvedli?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 - Ali ste prejšnji delovni dan odšli od doma? 
 

 da  
 ne 
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18 - Izpolnite podatke o potovanjih, ki ste jih opravili prejšnji delovni dan (štejejo samo potovanja 
daljša od 100 metrov).  
 
Opomba: Za eno pot se šteje vsako potovanje, ki ste ga z istim prevoznim sredstvom opravili od točke A do 
točke B. Potovanje, ki je imelo eno ali več vmesnih postaj, na kateri ste pot prekinili, obravnavajte kot ločene 
poti.  
 
Primer 1: Pot dom-šola-delo je sestavljena iz dveh poti: dom-šola in šola-delo. Podatke vpišite za vsako pot 
posebej.  
 
Primer 2: Pot dom-banka-trgovina-dom je sestavljena iz treh poti. Podatke vpišite posebej za 
pot dom-trgovina, pot trgovina-banka in pot banka-dom.   
 
 
19 - PRVA POT 
 
Kakšen je bil namen vaše prve poti?   
 

 na delo  
 v šolo / vrtec  
 po nakupih (v trgovino, na tržnico, ...)  
 prosti čas (na rekreacijo, zabavo, obisk svojcev, prijateljev,...) 

 ostalo (osebni opravki, na pošto, k frizerju, ...)  
 poslovno (pot opravljena med delovnim časom 

- npr. sestanek,...)  
 domov (vrnitev)  

 
Ob kateri uri ste začeli vašo prvo pot?  
Vpišite uro začetka potovanja (npr. za začetek potovanja ob 7:36 vpišite 7)  
  

   
 
Na kakšen način ste opravili prvo pot?  
 

 avto – voznik (sam v avtu)  
 avto – voznik (s sopotnik-om/i v avtu)  
 avto - sopotnik  
 šolski prevoz  

 mestni avtobus  
 medkrajevni avtobus  
 vlak  
 peš (celotna pot)  

 kolo  
 motor / moped  
 drugo: __________ 

 
 
Čas potovanja prve poti (vpiši število minut):  
 

   
 
Kje se je nahajal cilj vaše prve poti?  
 

 v mestu Škofja Loka  
 v občini Škofja Loka (preostali del občine)  
 v mestu Kranj  
 v občini Kranj (preostali del občine)  
 v občini Ljubljana  

 v občini Medvode  
 v občini Gorenja vas-Poljane  
 v občini Železniki  
 drugo (vpiši ime občine ali mesta):______________ 

 
 
V primeru, da ste prejšnji delovni dan opravili še kakšno potovanje nadaljujte z izpolnjevanjem 
podatkov o naslednjih poteh: druga pot, tretja pot, itd. (vprašanja 20-25). 
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20 - DRUGA POT  
 

Kakšen je bil namen vaše druge poti?   
 

 na delo  
 v šolo / vrtec  
 po nakupih (v trgovino, na tržnico, ...)  
 prosti čas (na rekreacijo, zabavo, obisk svojcev, prijateljev,...) 

 ostalo (osebni opravki, na pošto, k frizerju, ...)  
 poslovno (pot opravljena med delovnim časom 

- npr. sestanek,...)  
 domov (vrnitev)  

 
Ob kateri uri ste začeli vašo drugo pot?  
Vpišite uro začetka potovanja (npr. za začetek potovanja ob 7:36 vpišite 7)  
 

   
 

Na kakšen način ste opravili drugo pot?  
 

 avto – voznik (sam v avtu)  
 avto – voznik (s sopotnik-om/i v avtu)  
 avto - sopotnik  
 šolski prevoz  

 mestni avtobus  
 medkrajevni avtobus  
 vlak  
 peš (celotna pot)  

 kolo  
 motor / moped  
 drugo: __________ 

 
 
Čas potovanja druge poti (vpiši število minut):  
 

   
 

Kje se je nahajal cilj vaše druge poti?  
 

 v mestu Škofja Loka  
 v občini Škofja Loka (preostali del občine)  
 v mestu Kranj  
 v občini Kranj (preostali del občine)  
 v občini Ljubljana  

 v občini Medvode  
 v občini Gorenja vas-Poljane  
 v občini Železniki  
 drugo (vpiši ime občine ali mesta):______________ 

 
21 - TRETJA POT  
 

Kakšen je bil namen vaše tretje poti?   
 

 na delo  
 v šolo / vrtec  
 po nakupih (v trgovino, na tržnico, ...)  
 prosti čas (na rekreacijo, zabavo, obisk svojcev, prijateljev,...) 

 ostalo (osebni opravki, na pošto, k frizerju, ...)  
 poslovno (pot opravljena med delovnim časom 

- npr. sestanek,...)  
 domov (vrnitev)  

 
Ob kateri uri ste začeli vašo tretjo pot?  
Vpišite uro začetka potovanja (npr. za začetek potovanja ob 7:36 vpišite 7)  
  

   
 

Na kakšen način ste opravili tretjo pot?  
 

 avto – voznik (sam v avtu)  
 avto – voznik (s sopotnik-om/i v avtu)  
 avto - sopotnik  
 šolski prevoz  

 mestni avtobus  
 medkrajevni avtobus  
 vlak  
 peš (celotna pot)  

 kolo  
 motor / moped  
 drugo: __________ 

 
 
Čas potovanja tretje poti (vpiši število minut):  
 

   
 

Kje se je nahajal cilj vaše tretje poti?  
 

 v mestu Škofja Loka  
 v občini Škofja Loka (preostali del občine)  
 v mestu Kranj  
 v občini Kranj (preostali del občine)  
 v občini Ljubljana  

 v občini Medvode  
 v občini Gorenja vas-Poljane  
 v občini Železniki  
 drugo (vpiši ime občine ali mesta):______________ 
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22 - ČETRTA POT  
Kakšen je bil namen vaše četrte poti?   
 

 na delo  
 v šolo / vrtec  
 po nakupih (v trgovino, na tržnico, ...)  
 prosti čas (na rekreacijo, zabavo, obisk svojcev, prijateljev,...) 

 ostalo (osebni opravki, na pošto, k frizerju, ...)  
 poslovno (pot opravljena med delovnim časom 

- npr. sestanek,...)  
 domov (vrnitev)  

 
Ob kateri uri ste začeli vašo četrto pot?  
Vpišite uro začetka potovanja (npr. za začetek potovanja ob 7:36 vpišite 7)  
 

   
 

Na kakšen način ste opravili četrto pot?  
 

 avto – voznik (sam v avtu)  
 avto – voznik (s sopotnik-om/i v avtu)  
 avto - sopotnik  
 šolski prevoz  

 mestni avtobus  
 medkrajevni avtobus  
 vlak  
 peš (celotna pot)  

 kolo  
 motor / moped  
 drugo: __________ 

 
 
Čas potovanja četrte poti (vpiši število minut):  
 

   
 

Kje se je nahajal cilj vaše četrte poti?  
 

 v mestu Škofja Loka  
 v občini Škofja Loka (preostali del občine)  
 v mestu Kranj  
 v občini Kranj (preostali del občine)  
 v občini Ljubljana  

 v občini Medvode  
 v občini Gorenja vas-Poljane  
 v občini Železniki  
 drugo (vpiši ime občine ali mesta):______________ 

 
23 - PETA POT  
Kakšen je bil namen vaše pete poti?   
 

 na delo  
 v šolo / vrtec  
 po nakupih (v trgovino, na tržnico, ...)  
 prosti čas (na rekreacijo, zabavo, obisk svojcev, prijateljev,...) 

 ostalo (osebni opravki, na pošto, k frizerju, ...)  
 poslovno (pot opravljena med delovnim časom 

- npr. sestanek,...)  
 domov (vrnitev)  

 
Ob kateri uri ste začeli vašo peto pot?  
Vpišite uro začetka potovanja (npr. za začetek potovanja ob 7:36 vpišite 7)  
 

   
 

Na kakšen način ste opravili peto pot?  
 

 avto – voznik (sam v avtu)  
 avto – voznik (s sopotnik-om/i v avtu)  
 avto - sopotnik  
 šolski prevoz  

 mestni avtobus  
 medkrajevni avtobus  
 vlak  
 peš (celotna pot)  

 kolo  
 motor / moped  
 drugo: __________ 

 
 
Čas potovanja pete poti (vpiši število minut):  
 

   
 

Kje se je nahajal cilj vaše pete poti?  
 

 v mestu Škofja Loka  
 v občini Škofja Loka (preostali del občine)  
 v mestu Kranj  
 v občini Kranj (preostali del občine)  
 v občini Ljubljana  

 v občini Medvode  
 v občini Gorenja vas-Poljane  
 v občini Železniki  
 drugo (vpiši ime občine ali mesta):______________ 
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24 - ŠESTA POT  
Kakšen je bil namen vaše šeste poti?   
 

 na delo  
 v šolo / vrtec  
 po nakupih (v trgovino, na tržnico, ...)  
 prosti čas (na rekreacijo, zabavo, obisk svojcev, prijateljev,...) 

 ostalo (osebni opravki, na pošto, k frizerju, ...)  
 poslovno (pot opravljena med delovnim časom 

- npr. sestanek,...)  
 domov (vrnitev)  

 
Ob kateri uri ste začeli vašo šesto pot?  
Vpišite uro začetka potovanja (npr. za začetek potovanja ob 7:36 vpišite 7)  
 

   
 

Na kakšen način ste opravili šesto pot?  
 

 avto – voznik (sam v avtu)  
 avto – voznik (s sopotnik-om/i v avtu)  
 avto - sopotnik  
 šolski prevoz  

 mestni avtobus  
 medkrajevni avtobus  
 vlak  
 peš (celotna pot)  

 kolo  
 motor / moped  
 drugo: __________ 

 
 
Čas potovanja šeste poti (vpiši število minut):  
 

   
 

Kje se je nahajal cilj vaše šeste poti?  
 

 v mestu Škofja Loka  
 v občini Škofja Loka (preostali del občine)  
 v mestu Kranj  
 v občini Kranj (preostali del občine)  
 v občini Ljubljana  

 v občini Medvode  
 v občini Gorenja vas-Poljane  
 v občini Železniki  
 drugo (vpiši ime občine ali mesta):______________ 

 
25 - SEDMA POT  
Kakšen je bil namen vaše sedme poti?   
 

 na delo  
 v šolo / vrtec  
 po nakupih (v trgovino, na tržnico, ...)  
 prosti čas (na rekreacijo, zabavo, obisk svojcev, prijateljev,...) 

 ostalo (osebni opravki, na pošto, k frizerju, ...)  
 poslovno (pot opravljena med delovnim časom 

- npr. sestanek,...)  
 domov (vrnitev)  

 
Ob kateri uri ste začeli vašo sedmo pot?  
Vpišite uro začetka potovanja (npr. za začetek potovanja ob 7:36 vpišite 7)  
 

   
 

Na kakšen način ste opravili sedmo pot?  
 

 avto – voznik (sam v avtu)  
 avto – voznik (s sopotnik-om/i v avtu)  
 avto - sopotnik  
 šolski prevoz  

 mestni avtobus  
 medkrajevni avtobus  
 vlak  
 peš (celotna pot)  

 kolo  
 motor / moped  
 drugo: __________ 

 
 
Čas potovanja sedme poti (vpiši število minut):  
 

   
 

Kje se je nahajal cilj vaše sedme poti?  
 

 v mestu Škofja Loka  
 v občini Škofja Loka (preostali del občine)  
 v mestu Kranj  
 v občini Kranj (preostali del občine)  
 v občini Ljubljana  

 v občini Medvode  
 v občini Gorenja vas-Poljane  
 v občini Železniki  
 drugo (vpiši ime občine ali mesta):______________ 



       

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

 

Ali ste prejšnji delovni dan opravili še kakšno pot? 
  

 da (vnesite število preostalih poti):________  
 ne  

 
26 - Sem: 
  

 oseba, ki za gibanje uporablja invalidski voziček  
 oseba, ki za gibanje uporablja palico/berglo/hoduljo  
 gluha ali naglušna oseba  
 slepa ali slabovidna oseba  
 nič od naštetega  

 
27 - Spol:  
 

 moški  
 ženski  

 
28 - V katero starostno skupino spadate?  
 

 do 18 let  
 19 - 25 let  
 26 - 35 let  
 36 - 45 let  
 46 - 55 let  
 56 - 65 let  
 nad 65 let  

 
29 - Kakšna je vaša dosežena formalna izobrazba?  
 

 osnovna šola ali manj  
 srednja šola (poklicna, splošna, gimnazija)  
 višja/visoka šola ali več  

 
30 - Kakšen je vaš trenutni status?  
 

 osnovnošolec  
 srednješolec  
 študent  
 zaposlen ali samozaposlen (fiksen delovni čas)  
 zaposlen ali samozaposlen (fleksibilen delovni čas)  
 nezaposlen  
 upokojenec  
 drugo:  

 
31 - Odgovorili ste na vsa anketna vprašanja. Če želite sodelovati v nagradni igri, vpišite vaše 
osebne podatke. Osebne podatke bomo uporabili samo za namen nagradne igre in se bodo varovali 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/07). V nagradni igri lahko 
sodelujejo samo osebe, starejše od 12 let. V kolikor svojih podatkov ne želite posredovati in želite 
anketo izpolniti anonimno, pustite spodaj navedena polja z osebnimi podatki neizpolnjena.   
 

Ime in priimek:__________________________________ 
 

Naslov:________________________________________ 
 

Telefonska številka:______________________________ 
 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 


