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JAVNO ZBIRANJE PONUDB  

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 

V POSLOVNI CONI LOČICA 
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Spoštovani, 
 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče je skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in  
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
31/18) na spletni strani občine https://obcina.velike-lasce.si/si/ objavila javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin.  
 
 
Vabimo vas, da oddate ponudbo. 
 

 

(Izrazi, ki so v tem javnem razpisu zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 

za moški in ženski spol.) 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 

 

2. Vrsta pravnega posla: 

Prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. 

 

3. Predmet prodaje in izhodiščna cena: 

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja 3 (treh) nepremičnin v Poslovni coni Ločica na 

območju občine Velike Lašče:  

• parc. št. 1926/15 k.o. Turjak, 

• parc. št. 1926/16 k.o. Turjak, 

• parc. št. 1926/17 k.o. Turjak. 

 

 

 

Predmet prodaje so  komunalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča, po namenski rabi 

IG – gospodarske cone, kjer velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

https://obcina.velike-lasce.si/si/
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območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike 

Lašče, št. 3/09, 3/16, 3/17, 1/18, 2/18; Uradni list RS, št. 1/09, 3/19, 111/21; v nadaljevanju 

OPPN). 

Poslovna cona Ločica leži ob glavni cesti Škofljica - Kočevje in je od centra naselja Turjak 

oddaljena 0,5 km. 

Cenitve je opravil cenilec stvarnega premoženja g. Jože Mihelič (cenitveno poročilo št. 15-

2021, z dne 10. 9. 2021).  

V ceni stavbnih zemljišč ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen 

projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo.  

Občina Velike Lašče si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je 

upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe in vpisa lastništva v zemljiško knjigo 

zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, v kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, 

ki jo je odkupil, ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po 

ceni, ki je bila dosežena na javnem zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino 

se mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina. 

Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo. Po poteku triletnega roka se Občina Velike Lašče 

v primeru, da ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo zahtevo izdati 

izbrisno dovoljenje. 

 

1. parc. št. 1926/15 k.o. 1711 Turjak 

 

 

Po veljavnem prostorskem aktu Občine Velike Lašče se navedena nepremičnina nahaja v 

območju stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo IG – Gospodarske cone, v enoti 

urejanja prostora TU-55.   
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OPPN za navedeno nepremičnino določa naslednje dejavnosti: poslovne in skladiščne 

dejavnosti, proizvodne in predelovalne dejavnosti ter klavno predelovalno dejavnost, trgovsko 

dejavnost, dejavnosti vezane na promet in transport (vzdrževanje cestišč, javnih površin, 

parkiranje tovornih vozil, vzdrževanje in popravila vozil, strojev in naprav), zbirni center za 

ravnanje z odpadki, gostinsko dejavnost ter dejavnosti in objekti za šport in rekreacijo. Možna 

je gradnja proizvodne višine ali P+1.  

Na nepremičnini je vpisana neprava stvarna služnost v korist družbe ELELTRKO LJUBLJANA 

d.d., matična številka 5227992000. 

Izhodiščna cena za nepremičnino z ID znakom parcela 1711 1926/15, v izmeri 1.528 m2, znaša 

84.040,00 EUR oz. 55,00 EUR/m2 brez DDV. 

 

2. parc. št. 1926/16 k.o. 1711 Turjak 

 

 

Po veljavnem prostorskem aktu Občine Velike Lašče se navedena nepremičnina nahaja v 

območju stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo IG – Gospodarske cone in PC – 

Površine cest, v enoti urejanja prostora TU-55.   

Na podlagi OPPN so na navedeni nepremičnini dovoljene le parkirne površine. 

Na nepremičnini je vpisana neprava stvarna služnost v korist ELEKTRO LJUBLJANA d.d., 

matična številka 5227992000, KG-DENT, zobozdravstvene storitve d.o.o. in AKUSTIKA 

PIRMAN, izvedba prireditev, d.o.o., stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika 

nepremičnine, parc. št. 1926/3 in parc. št. 1926/4, obe k.o. 1711 Turjak ter zaznamba 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Postopek izbrisa zaznambe grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena ter neprave stvarne služnosti v korist KG-DENT, zobozdravstvene 

storitve d.o.o. in AKUSTIKA PIRMAN, izvedba prireditev, d.o.o.,  je v teku.  



Stran 5 od 13 
 

Merilo za izbor ponudb za navedeno nepremičnino je najvišje doseženo število točk, ki se 

izračuna kot vsota doseženih točk doseženih pri kriterijih 1. in 2. Maksimalno možno število 

točk je 100. 

1. KRITERIJ = PONUJENA CENA (maksimalno 80 točk) 

Točke se izračunajo po formuli: 

Ponujena cena/najvišja ponujena cena x 80 

 

2. KRITERIJ = ODDALJENOST OD NEPREMIČNINE parc. št. 1926/16 k.o. 1711 Turjak 

(maksimalno 20 točk), 

pri čemer se: 

- za kupca, ki ima poslovno dejavnost na sosednji nepremičnini, prizna 20 točk, 

- za kupca, ki ima poslovno dejavnost v Poslovni coni Ločica in nima dejavnosti na 

sosednji nepremičnini, prizna 15 točk, 

- za kupca*, ki ima poslovno dejavnost v oddaljenosti 5km od Poslovne cone Ločica,  

prizna 10 točk, 

- za kupca*, ki ima poslovno dejavnost na območju občine Velike Lašče, vendar 

oddaljeno dlje kot 5 km od Poslovne cone Ločica, prizna 5 točk. 

 
 Podjetje je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik posameznik in ima v času 

objave tega poziva sedež na območju Občine Velike Lašče. 

 

Izhodiščna cena za nepremičnino z ID znakom parcela  1711 1926/16, v izmeri 878 m2, znaša 

48.290,00 EUR oz. 55,00 EUR/m2 brez DDV. 

 

3. parc. št. 1926/17 k.o. Turjak 
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Po veljavnem prostorskem aktu Občine Velike Lašče se navedena nepremičnina nahaja v 

območju stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo IG – Gospodarske cone in PC – 

Površine cest, v enoti urejanja prostora TU-55.   

OPPN določa za navedeno nepremičnino naslednje dejavnosti: poslovne in skladiščne 

dejavnosti, trgovske, gostinske, druge storitvene dejavnosti in zdravstvena dejavnost ter 

dejavnosti in objekti za šport in rekreacijo. Možna je gradnja P+1+M ali P+1. 

Na nepremičnini je vpisana neprava stvarna služnost v korist ELEKTRO LJUBLJANA d.d., 

matična številka 5227992000, KG-DENT, zobozdravstvene storitve d.o.o. in AKUSTIKA 

PIRMAN, izvedba prireditev, d.o.o., stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika 

nepremičnine, parc. št. 1926/3 in parc. št. 1926/4, obe k.o. 1711 Turjak ter zaznamba 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Postopek izbrisa zaznambe grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena ter neprave stvarne služnosti v korist KG-DENT, zobozdravstvene 

storitve d.o.o. in AKUSTIKA PIRMAN, izvedba prireditev, d.o.o.,  je v teku.  

Izhodiščna cena za nepremičnino z ID znakom parcela  1711 1926/17, v izmeri 942 m2, znaša 

51.810,00 EUR oz. 55,00 EUR/m2 brez DDV. 

 

4. Varščina 

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za 

vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% 

od ponujene cene (cene, ki jo ponudnik ponudi v svoji ponudbi, brez DDV) za predmetno 

nepremičnino. Varščino morajo ponudniki nakazati na račun Občine Velike Lašče št. SI56 

0133 4010 0000 223, sklic 00 7221000, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb 

Poslovna cona Ločica – nepremičnina s parc. št._______ k.o.____«(navesti nepremičnino, za 

katero se oddaja ponudbo). Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v 

kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o 

izbiri najugodnejšega ponudnika. 

 

5. Pogoji za sodelovanje 

1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe pod pogojem, 

da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo 

sedež v državi članici Evropske unije, tujci pa pod pogojem vzajemnosti. Sedež pravne osebe 

se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ga pridobi prodajalec. Državljansko fizične osebe se 

izkazuje z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list). 

2. V kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti overjeno pisno 

pooblastilo. 

3. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine.  

4. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo do prodajalca poravnane vse zapadle 

obveznosti.  
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5. V skladu s 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo 

sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik bo 

moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 

7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti. 

6. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe, in sicer mora biti ponudba 

veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 

7. Kupec je v roku 30 dni od podpisa pogodbe dolžan plačati celotno kupnino, pri čemer se 

upošteva tudi plačilo varščine. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne 

pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 

8. Predkupna pravica na zemljiščih, ki so predmet prodaje ne obstaja. 

 

6. Vsebina ponudbe:  

 

pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: 

- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba (Priloga št. 1);  
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; 
- EMŠO oz. matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV; 
- fizična oseba: dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice oz. potnega lista); 
- overjeno pooblastilo, v primeru, ko je ponudba podana po pooblaščencu; 
- kontaktno telefonsko številko ponudnika;  
- številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne 

vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe; 
- ponujeno ceno za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, 

določene v 3. točki tega javnega razpisa za posamezno nepremičnino (Priloga št. 3); 
- izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu (Priloga 

št. 2); 
- potrdilo o vplačani varščini; 
- lastnoročni podpis ponudnika oziroma njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da 

je ponudnik pravna oseba, pa podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig; 
- izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb 

(Priloga št. 4); 
- izpolnjena izjava ponudnika, da ni povezana oseba (Priloga št. 5). 
 

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije skupaj z 

zahtevanimi prilogami. 

 

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 

 

a) Nepremičnini parc. št. 1926/15 in 1926/17 obe k.o. 1711 Turjak se prodajata po kriteriju 

najvišja ponujena cena, nepremičnina parc. št. 1926/16 k.o. 1711 Turjak pa se prodaja na 

podlagi točkovanja (najvišje doseženo število točk kot vsota doseženih točk doseženih pri 

kriterijih 1. in 2.) 

b) Predmetne nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno - kupljeno«. 



Stran 8 od 13 
 

c) Izhodiščne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Kupec bo poleg ponujene 

kupnine dolžan plačati še DDV, stroške notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške 

vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi. 

d) Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine 

parc. št._______ k.o.____« (navesti nepremičnino, za katero se oddaja ponudbo), naj 

ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče ali pošljejo priporočeno na 

naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Na hrbtni strani morata 

biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.  

e) Rok za zbiranje ponudb je do vključno 3. 11. 2021 do 10.00 ure. 

f) Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. 

g) Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 3. 11. 2021 ob 11. uri na sedežu Občine Velike 

Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Odpiranje ponudb in postopek za izbor 

najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana. 

h) Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več 

najugodnejših ponudb, lahko komisija: 

-  pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, 

      -  opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali 

      -  opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.  

Po zaključku postopka komisija predlaga županu končno odločitev. 

i) Ponudnik, čigar ponudba bo prispela pravočasno in vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 

pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.  

j) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega 

roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, 

bodo izločene. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene 

cene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene 

ponudniku. 

k) Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri 

najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, 

lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa 

zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem 

roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. 

l) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika pri prac. št. 1926/15 in parc. št. 1926/17 obe 

k.o. 1711 Turjak je višina ponujene kupnine za posamezno zemljišče, pri nepremičnini 

parc. št. 1926/16 k.o. 1711 Turjak pa najvišje doseženo število točk kot vsota doseženih 

točk pri kriterijih 1. in 2.. 

m) Občina si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje posamezne ali vseh nepremičnin, 
ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo 
ponudnikom. 

n) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Za podrobnejše podatke v zvezi z 
ogledom predmeta javnega zbiranja ponudb, kakor tudi za informacije v zvezi s prijavo in 
izvedbo javnega zbiranja ponudb, se obrnite na Jerico Tomšič Lušin, Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, telefon 01 781 03 69, e-pošta: obcina@velike-lasce.si.  

 
Velike Lašče, dne 12. 10. 2021 

Župan Občine Velike Lašče 

dr. Tadej Malovrh 

 

mailto:obcina@velike-lasce.si


Stran 9 od 13 
 

Priloga št. 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

NAZIV PONUDNIKA:___________________________________________________ 

 

NASLOV PONUDNIKA:_________________________________________________ 

 

KONTAKTNA OSEBA:__________________________________________________ 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:_____________________________ 

 

TELEFON:___________________________________________________________ 

 

ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:____________________________ 

 

MATIČNA ŠTEVILKA oz. EMŠO:__________________________________________ 

 

ŠTEVILKA TRR Z NAVEDBO BANKE:_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

_________________________                                          ______________________ 
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Priloga št. 2 
Ponudnik:     
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

 
 

 
IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA 

 
Izjavljam, da sem seznanjen s pogoji javnega zbiranja ponudb in da z oddajo ponudbe v 
celoti sprejemam pogoje javnega razpisa za nakup nepremičnine (ustrezno obkrožiti, 
parcelo (oz. parcele), za katero ponudnik oddaja ponudbo): 
 

 

1. parc. št. 1926/15 k.o. 1711 Turjak 

2. parc. št. 1926/16 k.o. 1711 Turjak 

3. parc. št. 1926/17 k.o. 1711 Turjak 

 
 
 
 
 
 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

_________________________                                          ______________________ 
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Priloga št. 3 
Ponudnik: 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

 
 

PONUDBA 
za nakup nepremičnine 

 
 

Na osnovi javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za nakup 

nepremičnine v občini Velike Lašče, dajem naslednjo ponudbo. 

 

Ponudbena cena je za nepremičnino z označbo (ustrezno izpolniti pri nepremičnini, za katero 

ponudnik daje ponudbo): 

 

 

1.  parc. št. 1926/15 k.o. 1711 Turjak, v izmeri 1528 m2, _________ EUR/ m2 brez DDV oz. 

___________ EUR/ m2 z DDV(22%), 

 

2. parc. št. 1926/16 k.o. 1711 Turjak, v izmeri 878 m2, _________ EUR/ m2 brez DDV oz. 

___________ EUR/ m2 z DDV(22%), in izjavljam, da (obkrožiti): 

• imam poslovno dejavnost na sosednji nepremičnini, 

• imam poslovno dejavnost v Poslovni coni Ločica in nimam dejavnosti na sosednji 
nepremičnini,  

• imam poslovno dejavnost* v oddaljenosti 5km od Poslovne cone Ločica, 

• imam poslovno dejavnost* na območju občine Velike Lašče, vendar oddaljeno dlje kot 
5 km od Poslovne cone Ločica. 
 

*Podjetje je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik posameznik in ima v času objave 
tega poziva sedež na območju Občine Velike Lašče. 

 

3. parc. št. 1926/17 k.o. 1711 Turjak, v izmeri 942 m2, _________ EUR/ m2 brez DDV oz. 

___________ EUR/ m2 z DDV (22%).  

 
Izjavljam, da je moja ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom.   
 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

____________________     _____________________ 
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Priloga št. 4 
Ponudnik:     
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
 
 
 

IZJAVA  
O VELJAVNOSTI PONUDBE 

 
 
 
Z oddajo ponudbe in podpisom te izjave potrjujem, da ponudba velja še 90 dni od dneva 
odpiranja ponudb. 
 
 
 
 
Kraj in datum:         Ponudnik: 

____________________     _____________________ 
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Priloga št. 5 
Ponudnik:     
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NI POVEZANA OSEBA PO DOLOČILU 

SEDMEGA ODSTAVKA 51. ČLENA ZSPDSLS-1 

 

 

Popolna firma in sedež ponudnika: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Podpisani ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem povezana 

oseba cenilca oziroma članov komisije predmetnega razpisnega postopka po določilu 

sedmega odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018)1. 

 

 

 

Kraj in datum:         Ponudnik: 

____________________     _____________________ 

 
 

 
1 Za povezano osebo po določilu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1 se štejejo: 
 
-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega 
koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, 
zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne 
glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne, 
-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma 
posvojitelja, 
-        pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in 
-        druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan 
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri 
opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca. 


