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POSEBNA PONUDBA
ZA KMETOVALCE 

•	 Namen:	nove investicije na kmetiji;
•	 doba	odplaËevanja:	do 240 mesecev;
•	 znesek	kredita:	najveË 500.000 EUR	za	posameznega	

kreditojemalca;
•	 obrestna	mera:	6-meseËni EURIBOR + 2,50 %;
•	 naËin	odplaËevanja:	meseËni, 3-meseËni, 6-meseËn
 		ali	letni obroki;
•	 stroški	odobritve:	1,5 %,	min.	30,00	EUR,	max.	600,00	EUR;
•	 zavarovanje:	hipoteka;
•	 veljavnost	ponudbe:	do 31. 12. 2020	oz.	do	porabe	kvote.
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Novo  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

•  PAKET ZA DOPOLNILNO 
DEJAVNOST NA KMETIJI, ki 
kmetovalcem omogoca cenovno bolj 
ugodno bancno poslovanje.

•  UGODEN KREDIT ZA NAKUP 
TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV 
z rocnostjo od 1 leta do 3 let in 
nespremenljivo ali spremenljivo 
obrestno mero.

•  PAKET »KREDIT + ZAVAROVANJE« 
- do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi 
kateregakoli kredita za kmetijsko 
dejavnost nudimo 15 % popust pri 
kmetijskem zavarovanju posevkov in 
plodov ter 0,10 o. t. nizjo obrestno 
mero kredita za kmetovalce. 

moji zemlji predana

Povežite	se	z	eno	izmed	poslovalnic,
kjer	so	vam	na	voljo	naši	svetovalci.

DezelnaBankaSlo dezelna-banka-slovenijawww.dbs.si

KREDITI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Pošta Slovenije dotrajana 
vozila popravlja v lastni 
delavnici, ko dočakajo 
svoj konec, pa jih proda na 
trgu. Prek dražbe Autopo-
inta, tokrat prvič, je za vo-
zila dosegla kar 96 odstot-
kov višjo ceno od začetne 
cene.

Pošta Slovenije vsako leto 
zamenja od 250 do 300 vo-
zil, v voznem parku pa ima 
prek dva tisoč enoslednih 
in 1.200 dvoslednih vozil. 
Doslej jih je prodajala v pa-
ketu po vrednosti, ki jo je do-
ločil zunanji cenilec. Prvič 
pa so vozila ponudili prek 
dražbene platforme Autopo-
int in dosegli skoraj dvojno 
ceno glede na začetno vred-
nost. Ta je praviloma od 20 
do 30 odstotkov nižja od iz-
klicne cene, ki pomeni naj-
nižjo ceno, po kateri je pro-
dajalec pripravljen proda-
ti vozilo.

Na dražbi renaulti, fiati in 
VW letnikov od 2005 do 
2013
Na dražbi so ponudili dostavna 
vozila renault clio, kangoo, tra-
fic in master, fiat panda in fiori-
no ter volkswagen caddy letni-
kov od 2005 do 2013. Večina vo-
zil ima prevoženih prek 200 tisoč 
kilometrov in je v zelo slabem sta-
nju. Kar polovica je nevoznih, vi-
dno poškodovanih, z manjkajoči-
mi deli, kot so menjalnik, kardan 
in podobno. Razlog za dotraja-
nost je v intenzivni rabi. »Dejstvo 
je, da je uporaba dostavnih vozil 
Pošte Slovenije izjemno obreme-
nilna za vozila, predvsem za po-
samezne mehanske dele, kot so 
sklopka, zavore, pogon in dru-
go. Dnevno vozila namreč opra-
vijo od 300 do 500 speljevanj in 
od 250 do 300 postankov,« nam 
je pojasnil član poslovodstva Po-
šte Slovenije Andrej Rihter.

Primer racionalnega 
ravnanja z vozili
Pošta sicer z vozili ravna zelo 
racionalno. V lastni delavni-
ci iz iztrošenih vozil prestavi-

jo dele v še delujoča in jim tako 
z minimalnimi stroški podalj-
šajo življenjsko dobo. Ko vozi-
la dosežejo merila za odpis, pa 
jih ponudijo na trgu, saj imajo 
ne glede na stanje vozila dolo-
čeno vrednost, ki jo določi zu-
nanji cenilec. »Na trgu želimo 
doseči ocenjeno vrednost. Če 
dosežemo višjo ceno, je to se-
veda dodaten plus in dodana 
vrednost,« doda Rihter.

Začetna vrednost poletela 
za skoraj dvakrat
Tokratna začetna vrednost 43 
dostavnikov je bila 18.800 ozi-
roma 22.936 evrov z DDV. Na 
dražbi Autopointa, ki smo jo 
spremljali v živo prek aplikaci-
je, so cene poletele v nebo. Av-
tomobili so bili na voljo v lotih 
po dva ali trije avti na lot. Draž-
be se je udeležilo 150 stalnih dra-
žiteljev. Le za to dražbo se je pri-
javilo 15 novih, so nam pojasnili 
v Autopointu.

Začelo se je razmeroma mir-
no, s prvim lotom, ki je vseboval 
dva dostavna fiata fiorina in pan-
do s štirikolesnim pogonom. Za-

četna cena je zrasla s 1.525 evrov 
na 2.675 evrov.

Dražitelje so zbudile pande 
4 x 4
Tako je bilo do četrtega sklo-
pa, kjer so šli v prodajo trije fia-
ti pande 4 x 4 letnika 2013, ki so 
imeli od 168 do 187 tisoč kilome-
trov, dva nevozna. Dražitelji so 
za majhnimi italijani skoraj po-
noreli. Začetna cena lota se je s 
1.586 evrov dvigala za 50, tudi 

100 evrov in na koncu dosegla 
4.450 evrov. Do 12. sklopa so bili 
dvigi cen spet manjši, od 20- do 
30-odstotni.

Naravnost ponoreli pa so 
za VW caddyji
Dražitelji so se znova zbudili pri 
volkswagnih caddyjih 4motion 
(štirikolesni pogon) letnikov 
2009 in 2013. Začetna cena je 
bila 2.200 evrov, dražitelji so 
jo vsakih 10 ali 15 sekund dvig-

nili za 50 ali 100 evrov. Po kar 
34 dvigih je posel dobil eden od 
trgovcev z rabljenimi vozili, za 
dva nevozna in enega voznega 
caddyja je plačal 7.150 evrov.

Zadnji sklop je prinesel naj-
večji dvig ocenjene vrednos-
ti v odstotkih, zagrešila pa sta 
ga prav tako volkswagna cad-
dyja 2.0 TDI 4motion letnika 
2013. Dražitelji so začetno ce-
no dveh volkswagnov s 1.342 
evrov dvignili na 5.150 evrov.

Ǫ MILOŠ MILAČ
milos.milac@finance.si

Kako so cene razbitih avtov Pošte 
Slovenije na dražbi poletele v nebo
Pošta Slovenije je na dražbi Autopointa v pol ure razprodala 
43 dostavnikov v zelo slabem stanju; dražitelji so razgrabili 
predvsem dostavne volkswagne caddyje
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