
Licitacija je javna prodaja, pri kateri nepremičnino dobi kupec, ki zanjo ponudi najvišjo ceno.

Je popolnoma varen in najbolj transparenten način prodaje oz. oddaje nepremičnine.

Pristopi lahko le posameznik, ki je pravočasno vplačal varščino, običajno 10% izklicne cene.

Omogoča maksimiziranje prodajne cene.

eBORZA nepremičnin je najsodobnejši evropski  transakcijski sistem za izvedbo
spletnih licitacij, ki omogoča varno, diskretno in transparentno izvedbo dražbe ali

zbiranja ponudb za prodajo oziroma nakup nepremičnine.

40+ LICITACIJ
V sistemu eBorza je bilo uspešno
izvedenih že več kot 40 licitacij

DVIG CENE ZA 250 %
V povprečju je dosežena cena 2,5-krat

višja od izhodiščne cene

75 UDELEŽENCEV
Posamezne licitacije se je povprečno

udeležilo 75 dražiteljev

V sistemu eBorza je registriranih že več
kot 1050 uporabnikov

1050+ UPORABNIKOV

Vir: prodaja počittniških hišk na Cresu



PREDNOSTI PRODAJE NEPREMIČNIN PREKO SISTEMA eBORZA 

Sistem je enostaven za uporabo, pregleden, transparenten, diskreten in varen,

Vsak dražitelj lahko nastavi samodejno ponudbo – v sistem vpiše svojo najvišjo ponudbo za licitirano
nepremičnino in sistem bo sam avtomatsko dražil za kupca. Kupčeva prisotnost ob računalniku v
času licitacije v takem primeru ni potrebna.

Sistem omogoča izjemno diskretnost kupcev – nihče, razen organizatorja dražbe, ne pozna kupčevih
osebnih podatkov, saj so kupci v sistemu identificirani samo s šiframi,

Poročilo o izidu licitacije je izdelano avtomatsko, v nekaj sekundah po zaključku licitacije. Poročilo
prejmejo samo tisti kupci, ki so sodelovali na licitaciji.

Nepremičnine imajo lahko priloženo cenitev, kar kupcem omogoča, da na banki pridobijo zanesljivo
informacijo o možni višini kredita.

Nepremičnina je praviloma prodana za najvišjo možno ceno in kupci nimajo možnosti vršiti pritiska
na prodajalca za znižanje cene.

Licitacije so za kupce zelo privlačne – vsi računajo na ugodnejšo ceno, pogosto pa prav veliko
zanimanje za nepremičnino povzroči »čredni nagon« in posledično višjo doseženo ceno od
pričakovane.

Število ogledov, ki so za vse prodajalce praviloma najbolj moteči, se občutno zmanjšajo, saj ponavadi
zadošča le dan ali dva dneva odprtih vrat.

Želite začeti s prodajo vaše nepremičnine?
Pokličite nas na  040 131 131

Izhodiščna cena Dosežena cena

250%
v povprečju je bila dosežena
cena 2,5 krat višja od
izhodiščne cene



Dražba po korakih

Odprta dražba Zavezujoče zbiranje ponudb

Kombinirano zbiranje ponudb
Je javno vabilo k dajanju ponudb za nakup
nepremičnine. Podobno je zavezujočemu zbiranju
ponudb, vendar, če nihče ne ponudi najmanj
izhodiščne cene, je prodajalec upravičen, ne pa
tudi zavezan, skleniti pogodbo s ponudnikom, ki
ponudi najvišjo ceno. 

Nezavezujoče zbiranje ponudb

VRSTE LICITACIJ

Sistem eBORZA nepremičnin omogoča izvedbo več vrst licitacij, kar nam omogoča,

da za Vašo nepremičnino izberemo  optimalen način prodaje. 

Je javno vabilo k dajanju ponudb za nakup
določene nepremičnine. Vsak ponudnik lahko
odda eno ponudbo, ki ni zavezujoča, prav tako pa
tudi prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe z
nobenim ponudnikom.

Je dražba z zviševanjem cene, na njeji uspe tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, vendar najmanj
izhodiščno ceno. Dražitelji v vsakem koraku lahko
ponudijo akutalno ceno, ki je enaka ceni prejšnega
koraka povečana za znesek koraka. 

Je dražba z zviševanjem cene, ki poteka na enak
način kot dražba po korakih, s to razliko, da lahko
dražitelji v posameznem koraku ponudijo akutalno
ceno povišano za poljubni znesek. 

Je dražba z zniževanjem cene na kateri uspe tisti
ponudnik, ki prvi ponudi akutalno ceno. Če v času
posameznega koraka nihče ne odda ponudbe se
cena zmanjša za znesek koraka dokler ne doseže
minimalne cene, ki jo določi organizator dražbe. 

Je javno vabilo k dajanju ponudb za nakup
nepremičnine. Vsak ponudnik lahko odda eno
zavezujočo ponudbo, prodajalec pa je zavezan
skleniti pogodbo s tistim ponudnikom, ki ponudi
najvišjo ceno, vendar najmanj izhodiščno ceno. 

Dražba z zviševanjem cene

 

Jan Golobič

040 131 131

jan.golobic@abc.si

kontaktna oseba:

telefon:

epošta:

1.
Organizator licitacije na portalu eBorza nepremičnin objavi Razpis licitacije, v katerem so med drugim
navedeni podatki o prodajalcu, opis nepremičnine, rok za prijavo na licitacijo, datum in čas licitacije,

izhodiščna cena, znesek varščine, termini ogledov nepremičnine in pravno stanje nepremičnine.

 

2.
Na posamezno licitacijo se je mogoče prijaviti v času od objave licitacije do poteka roka za prijavo na to

licitacijo, določenega v Razpisu licitacije.

 

3.
Na posamezni licitaciji lahko odda ponudbo vsaka oseba, ki se je pravočasno prijavila na licitacijo in je

pravočasno plačala varščino - najpogosteje v višini 10% prodajne cene.

 

4.
Licitacija se končna s potekom časa trajanja zadnjega koraka, če do poteka tega časa nihče od udeležencev

ne ponudi aktualne cene tega koraka, ki je navadno dolg 5 min.

KAKO DELUJE SISTEM eBORZA 




