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UVOD

Preden se podrobneje posvetimo četrti točki - REZULTATI V ŠTEVILKAH, vas vabimo, da si

vzamete nekaj minut in si preberete vse pomembne vidike, zakaj je vlaganje v

nepremičninske projekte v Dubaju tako zanimivo in zakaj ravno ta trg vsako leto privablja

veliko svetovnih vlagateljev. V Dubaj se vsako leto priseli tudi okoli 200.000 ljudi iz

različnih koncev sveta. Vsi ti priseljenci bodo kmalu potrebovali bivališče, kar avtomatično

pomeni ogromen naložbeni in najemniški potencial.

Ta priročnik smo pripravili z namenom ozaveščanja kupcev, vlagateljev in partnerjev, ki

želijo svoje prihranke varno naložiti v nepremičnine, s poudarkom na dubajski
nepremičninski trg. Dubaj je sicer zelo dobro znana turistična, a vendar občutno premalo

znana kot odlična in nadpovprečna naložbena destinacija, predvsem za nepremičninske

vlagatelje ali tiste, ki bi to želeli postati.

Pri tem povzemamo dve poglavitni točki. Prva točka je: demantirati mit, da je Dubaj

nedostopen kraj, namenjen le bogatim z veliko kapitala, ter druga točka: predstaviti

gospodarsko stanje in zakonodajo v Dubaju, zaradi katerih je ta emirat ena od regij, kjer

se lahko potencialno ustvarjajo najvišji možni dobički in donosi na svetu, ki so povrh vsega

še neobdavčeni, hkrati pa zagotavlja varnost naložbenega kapitala na najvišji možni ravni.

Zato smo mnenja, da je najustreznejši način za razlago te poti, ustrezna razlaga

parametrov in standardov, ki jih je potrebno vedno upoštevati pri vrednotenju in končni

odločitvi za naložbo.

Nadaljevali bomo s hitrim pregledom in panoramo mesta, kar je bistvenega pomena za

vzpostavitev stika z vizijo Dubaja in za popolno razumevanje njegove življenjske dinamike

in filozofije. Po splošnem pregledu, se bomo na praktičen način posvetili trem ključnim

točkam, ki jih morate poznati, da bi dosegali uspešne naložbene rezultate v Dubaju:

1. SPOZNAJTE SVOJE PRAVICE KOT VLAGATELJ

2. KAKO KUPOVATI NEPREMIČNINE V DUBAJU

3. REZULTATI NEPREMIČNINSKEGA VLAGANJA

1.SPLOŠNI PREGLED
1.1 Uvodna beseda o Dubaju

Dubaj se nahaja na stičišču med Evropo in Afriko na eni, ter Azijo na drugi strani. Lokacija

in strateški položaj mu omogočata, da postaja eden izmed največjih "HUB-ov" pretoka

potnikov in blaga na svetovni ravni, vse to v zelo kratkem času.

NEKAJ ZANIMIVOSTI O MESTU DUBAJ:

o Vodilno mesto po rasti infrastrukture na globalni ravni,

o Imenovan kot svetovni leader v sektorju infrastrukture visoke tehnologije,

o Prevozne infrastrukture najvišjega nivoja na svetovni ravni: 242 povezanih letov s 130 

letalskimi prevozniki in več kot 220 destinacijami,

o Med vodilnimi svetovnimi metropolami glede zaposlitvenih možnosti,

o Povprečno 6,5 % letno povečanje zaposlenosti,
o Opredeljena kot najsrečnejša država v regiji. Mesto, ki ga velja v vsakem primeru 

obiskati in živeti s polnim zamahom.
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Arhitekturna dela, ki presegajo vse rekorde se nahajajo poleg tradicionalnih tipičnih

sosesk, medtem ko se ob obali pojavljajo umetni otoki, ki so v celoti delo človeških rok.

Blagostanje in kakovost življenja, povezani z vizionarsko mentaliteto Šejka Mohammeda

Bin Rashid Al Maktouma sta omogočili srečanje najstarejših tradicij te regije z razkošjem,

visoko tehnologijo in novodobnim futurističnim oblikovanjem.

DUBAJ NA PRVI POGLED

Mesto Dubaj je resnično razkošna oaza, ki se nahaja med morjem in puščavo. Njegova

metropolitanska duša se razvija iz futurističnega središča mesta, ki ga zaznamujejo

stvaritve najbolj znanih svetovnih oblikovalcev in arhitektov in se širi na značilne stavbe

perifernih območij, kjer so še danes prisotni tradicionalni običaji, prelepi trgi z začimbami

in tekstilom in bogato zgodovino. Vse to je obkroženo z najbolj znano puščavo na svetu in

dolgimi peščenimi plažami.

Te posebnosti, združene z vedno bolj uveljavljeno vlogo statusnega simbola razkošja in

bogastva, letno privlačijo na milijone turistov in predstavljajo predvsem veliko zanimanje

poslovnežev za naložbe.

V DUBAJU LAHKO NAJDETE NEKAJ NAJBOLJ IMPRESIVNIH DEL, KOT NA

PRIMER:

o Burj Khalifa (trenutno najvišja stavba na svetu),

o Fontane v Dubaju (največji sistem plesnih fontan z glasbeno koreografijo na svetu),

o Dubai Mall (trenutno največje nakupovalno središče na svetu, vendar je v gradnji že

novo, še večje),

o The Frame (stavba, razgledna točka, ki uprizarja največjo sliko na svetu),

o The Plam Jumeirah (največji umetni otok),

o Burj Al Arab (edini svetovni hotel s 7 zvezdicami).

POVEZAVA S SVETOM

Dubaj je idealno logistično središče za različna podjetja in posameznike, čigar posel ali

individualna potovanja so odvisna bodisi od morskih plovnih poti, bodisi od zračnih

povezav. Zahvaljujoč svojemu strateškemu geografskemu položaju med Evropo in Azijo je

njegova logistika optimalna. V razmahu 6-8 ur potovanja z letalom povezuje okoli 6

milijard ljudi in ima potencialne kapacitete za pretok več kot 70 milijonov potnikov letno.

Mednarodno letališče (DXB) letno povezuje približno 242 letalskih linij in 130 letalskih

družb. Prednost strateške pozicije je prinesla neverjetno povečanje komercialnega

prometa v zadnjih letih.

Novo mednarodno letališče Dubai World Central - Al Maktoum je največji Hub terminal na

svetu z letnim pretovorom več kot 12 milijonov ton blaga.

Obstajata dve komercialni pristanišči v Dubaju, Port Rashid in Jebel Ali. Jebel Ali je

največje umetno pristanišče na svetu, vodilni na Bližnjem vzhodu in sedmi na svetu za

tovorni promet.

1.2 Ekonomska predstavitev

Dubajski emirat predstavlja enega od sestavnih delov Gulf Cooperation Council-a (GCC) in

eno najbolj uspešnih in rastočih območij na Bližnjem vzhodu, kjer domujejo največji

državni premoženjski skladi na svetu, med katerimi je Abu Dhabi Investment Council

Združenih arabskih emiratov, SAMA Foreign Holdings Saudove Arabije in Kuwait

Investment Authority.
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Med Združenimi arabskimi emirati (ZAE), je Dubaj edini z BDP, ki za več kot 69% ne

temelji na poslovanju z fosilnimi gorivi (nafta).

Ta aspekt je poglavitnega značaja, najprej zato, ker preprečuje celotni ekonomiji, da bi

imela negativen vpliv v primeru drastičnega upada cene surove nafte, ter nadalje, ker

ponazarja tržno usmerjeno mentaliteto vodstva emirata Dubaj, ki spodbuja tržno

gospodarstvo, konkurenco in tekmovalnost tudi v drugih panogah.

MED NJIMI SO NAJPOMEMBNEJŠE:

o Trgovina na debelo in drobno,

o Nepremičninski sektor,

o Visoke tehnologije,

o Turizem.

Stalna rast teh trgov je posledica neprekinjenih in velikih državnih naložb pod vodstvom

šejka Mohammeda bin Rashid Al Maktouma, ter tudi privlačnosti, ki jo vzbuja Dubaj pri

tujih vlagateljih. Do leta 2018 je bilo registriranih več kot 10.000 tujih podjetij. Velike

mednarodne korporacije dodatno potrjujejo pozitivne razmere v gospodarstvu: mnogi

izmed njih so podjetja iz Fortune 500 oziroma glavna korporativna podjetja v ZDA, ki so

tja že vložila ogromne količine denarnih sredstev. Dubajsko gospodarstvo je stabilno,

trdno in zagotavlja največjo finančno varnost.

Tisto, kar je omogočilo širjenje danega sistema je nedvomno poslovno naravnana

miselnost vlade, ki je v zelo kratkem času omogočila pogoje, ki so botrovali splošnemu

razvoju gospodarstva.

TI POGOJI SO SLEDEČI:

o Zmanjšanje birokracije;

o Enostaven dostop do bančnih posojil;

o Možnost tujih posameznikov in podjetij, da delujejo v emiratu brez lokalnih partnerjev;

o Olajšani davčni režim;

o Najsodobnejše infrastrukture;

o Storitve najvišjega nivoja;

o Visoka stopnja varnosti (kriminal je pod 4%): stopnja kriminala v Dubaju je na najnižjih 

ravneh na svetovni lestvici. Interpol je ocenil Dubaj kot enega od najvarnejših mest na 

svetu;

o Zakoni za zaščito naložb;

o Stabilna valuta, zasidrana na ameriški dolar po fiksni stopnji AED

3.6725 za 1 USD, od leta 1997.

Integrirani niz teh značilnosti do sedaj ni mogoče zaslediti v nobenem drugem delu sveta.

Privlačnost dubajskega emirata ima v svoji rasti glavni gonilnik v prid novim naložbam: to

pomeni, da je sistem tako dobro uveljavljen in nastavljen, da bolj kot raste, privlačnejši je

za tuje naložbe. Svetovni analitiki in vlagatelji primerjajo Dubaj danes, z metropolo New

York v začetku prejšnjega stoletja… in to zagotovo drži.

DAVKI

Prišli smo do točke, ki je brez dvoma glavni razlog zaradi katerega imajo interesi

svetovnih podjetij in vlagateljev vedno večji poudarek na Dubaj: Dubaj je brez davkov!

Čeprav se zdi neverjetno, je sistem davkov tako olajšan, da davki skorajda ne obstajajo. Da

ne bi bilo nesporazuma, se lotimo zadeve na bolj neposreden način:
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o Ni davka na dohodke fizičnih oseb,

o Ni davka na dohodke pravnih oseb (leta 2022 so objavili informacijo, kjer naj bi 

določena podjetja in storitve obdavčili po sicer zelo nizki stopnji, vendar ti davki ne 

bodo bremenili tuje nepremičninske naložbenike, oziroma podjetja, ki so v Dubaju 

registrirana za namene nepremičninskih naložb). Vse nove informacije budno 

spremljamo.

o Ni davka na donose iz nepremičnin,

o Možnost 100% repatriacije vloženega kapitala,

o Ni davka na povišano vrednost nepremičnine ob prodaji.

Edini obdavčeni so naftne družbe, ki plačajo pavšalno stopnjo 55% in podružnice tujih
bank s pavšalno stopnjo 20%.

Januarja 2018 je stopil v veljavnost 5% DDV in se obračuna samo v primeru hotelov,

poslovnih prostorov in ostali nepremičnin za komercialne dejavnosti, ne obračunava pa se

za namestitvene nepremičnine (lastniška stanovanje in hiše).

1.3 Več o nepremičninskih naložbah

V gospodarstvu imamo pri besedi »naložba« v mislih finančno dejavnost gospodarskega

subjekta oziroma individualnega vlagatelja, katerega glavni cilj je povečanje kapitala ali

ustvarjanje dodane vrednosti, s končnim namenom pridobivanja dobička in s tem

povečanja svojega lastnega premoženja. Po definiciji mora torej naložba ustvarjati

dobiček. Na prvi pogled se dejavnost morda zdi enostavna, vendar velikokrat temu ni

tako, posebej takrat, ko ima vlagatelj premalo izkušenj. Obstaja več spremenljivk in

vidikov, ki jih je potrebno upoštevati pri vrednotenju naložbe.

Tu želimo posebej poudariti, da naša dejavnost ni izključno nepremičninsko posredovanje,

temveč in predvsem posredovanje informacij o nadpovprečnih naložbenih opcijah, ki po

navadi nepremičninskim agencijam niso na voljo, ali bolje: niso v njihovem interesu!

Navajamo, kaj moramo upoštevati, oziroma čemu moramo nameniti pozornost:

o Načrtovani dobiček in Payback Period,

o Donos v odstotkih (ROI),

o Koliko prinaša lastni investirani kapital na celotno naložbo (ROE),

o Tveganja in izguba/zmanjšanje vloženega kapitala,

o Negospodarni stroški (na primer življenjski slog in prestiž).

REFERENČNI INDEKSI

Za izračun upravičenosti naložbe, obstaja nekaj pomembnih indeksov, ki jih moramo 

dobro poznati pred vlaganjem:

❖ PP (Payback Period),

❖ ROI (Return on Investment),

❖ ROE (Return on Equity).

PAYBACK PERIOD (PP)

Payback Period je »enota«, ki nam pove, koliko časa/let je potrebnih, da se nam preko

oddajanja povrne naš vloženi kapital, oziroma znesek, ki smo plačali za naše sredstvo

(nepremičnino). To je pomemben dejavnik, ki vam pomaga pri odločitvi glede bodoče

naložbe. Krajši kot je Payback Period, bolj privlačna je naložba.
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Za primer bomo dali nakup naložbenega stanovanja v Ljubljani s sledečimi parametri

(vrednosti so okvirne in se lahko razlikujejo glede na različne dejavnike):

➢ cena stanovanja                  - 200.000,00 € (všteti stroški vseh dajatev in notarskih 

storitev)
➢ letna najemnina (neto)    - 6.800,00 € neto (odštete dajatve, niso všteti stroški 

investicijskega vzdrževanja, notranje opreme, inflacije)

*PP je 29 let

Pri pravilni in temeljito načrtovani naložbi v podobno stanovanje v Dubaju, se PP lahko
giblje med 14 in 17 let. Da dosežemo tak rezultat, je potrebno upoštevati vsa naša

naložbena pravila, ki jih najdete v nadaljevanju, v poglavju 1.5.

RETURN ON INVESTMENT (ROI)

To je zelo priljubljen kazalec zaradi svoje enostavnosti in vsestranskosti. Natančno

poznavanje tega podatka je bistveno pri odločanju, ker - običajno na letni ravni - označuje

odstotek (%) donosa naložbe.

RETURN ON EQUITY (ROE)

Kaže donos na lastni vloženi kapital. Uporablja se takrat, ko se naložba financira delno s

pomočjo vzvodov (na primer vlaganje z več vlagatelji, ali financiranje s pomočjo bančnega

posojila). S pomočjo izračunov lahko ugotovimo, da je investiranje s pomočjo vzvodov

lahko lažje, predvsem pa finančno bolj zanimivo. Z dobro strategijo načrtovanja,

predvsem pa dobrega poznavanja lokalnega nepremičninskega trga, lahko ob določenih

primerih in za določene nepremičninske projekte ROE znaša tudi od 60 do 100 % za

obdobje od 12 do 18 mesecev. Take opcije želimo posebej poudariti v našem priročniku,

saj so redkost in niso primerne za vsakega vlagatelja!

KAKO IZRAČUNATI TVEGANJE

Glede na ciklično naravo nepremičninskega trga, vlagatelji po navadi podcenjujejo

nepremičninska tveganja, ker dajejo prevelik poudarek na možno bodoče povišanje cen

pri bodoči preprodaji nepremičnin, premalo pa na nabavno ceno, ki je vsekakor bolj

pomemben faktor. Začnimo ob predpostavki, da NE obstajajo naložbe z nično stopnjo

tveganja. Obstaja nekaj elementov, ki jih je potrebno upoštevati, da bi ocenili
upravičenost naložbe. Predstavljamo nekaj najpomembnejših:

o Trend referenčnega trga in zanašanje na zgodovinske precedense,

o Zanesljivost virov, ki predstavljajo napovedi za prihodnost,

o Ugled razvijalca nepremičninskega projekta,

o Makro in mikrolokacija nepremičnine,

o Tveganje povezano z gradnjo in kakovostjo končnega produkta,

o Cena oziroma preplačilo naložbene nepremičnine, glede na realno vrednost,

o Prevelika čustvena navezanost lastnika nepremičnine,

o Tveganje upravljanja.

1.4 Izbor države za našo naložbo

Povsem razumljivo je, da lahko predstavljajo nepremičninske naložbe v tuji državi skok v

neznano, predvsem zaradi pomanjkanja znanja in naložbenih spretnosti, a hitro lahko

ugotovimo, koliko posameznikov ima v lasti nepremičnino npr. na Hrvaškem? (ki je tuja

država!) Popolnoma drži dejstvo, da velika večina takih individualnih kupcev ni vlagateljev,
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temveč predvsem lastnikov nepremičnine, ki jo koristijo v glavnem za lastne namene,

torej za »luksuz«. V tem primeru je lastnina obveznost, od koder denar v glavnem odteka

in ne sredstvo, ki ustvarja donos. Prav tako, lahko razdalja daje občutek, da nimate

neposrednega in popolnega nadzora nad naložbo in se bojite, da bi morali izgubljati čas in

denar za nenehna potovanja. V nekaterih primerih temu ni tako: ugotovili boste, da

nasvet "Ne investiraj daleč od doma", danes sploh ni več najboljši nasvet.

Obstaja več pomembnih meril, ki jih je potrebno oceniti v trenutku, ko se odločite za

vlaganje v tujini. Mi poznamo merila, ki so povezana z nepremičninskim trgom v Dubaju in

so sledeča:

o Nabavne cena nepremičnin (realna in ne kataloška),

o Povečanje vrednosti naložbe v časovnem obdobju,

o Možnost prevrednotenja lokacije (države, mesta, okrožja, občine,...),

o Rast trga nepremičnin,

o Donosi, ki naj bodo realno med 7 in 22 % neto na letni ravni (glede na tip oddajanja: 

dolgoročno / kratkoročno), ter med 60 in 100% za »Flipping« naložbene projekte,

o Zakonodajna ureditev,

o Zakoni in predpisi, ki ščitijo vlagatelje,

o Davčni predpisi, ter prilagodljiv in dostopen davčni sistem.

Dubajski emirat predstavlja zelo visoke standarde glede vsake od naštetih točk, zato je

vedno veljal in velja za eno najbolj poslovno usmerjenih destinacij na svetu za

nepremičninske naložbe in na splošno za podjetništvo. Projekcije dubajske vlade do leta
2040 temu samo pritrjujejo. Januarja 2021 je bil sprejet »Dubai Master Plan 2040«, ki

opredeljuje sledeče strateške točke razvoja Dubaja do leta 2040: (video Dubai Master

Plan 2040 si lahko ogledate na naši spletni strani).

o Nadgradnja nekaterih okrožij (npr. Deira, Burj Dubai, Downtown in Business Bay, Dubai

Marina in JBR, ter dve novi okrožji: okrožje Expo 2020, ter Dubai Silicon Oasis.

o Program nadgradnje učinkovitosti izrabe naravnih in obnovljivih virov energije.

o Podvojiti zelene površine v mnogih bivalnih skupnostih, ter s tem zagotoviti zdravo

bivalno okolje prebivalstva.

o Zagotoviti povezavo mobilnosti (metro, bus, vlak), ki od centra posameznih bivalnih

skupnosti ni oddaljena več kot 800 metrov (predstavljajte si, da Dubaj meri ob obali v

dolžino približno 80 km, ter proti notranjosti (zaenkrat) okoli 35 km).

o Spodbujati gospodarsko aktivnost in s tem privabljati dodatne tuje naložbe v nove

sektorje, predvsem visoka tehnologija, zdravstvo in šolstvo, kultura in turizem.
o Zaščititi kulturno in urbano dediščino emirata Dubaj.

o Ustvariti naravni rezervat, ki bo predstavljal do 60% celotne površine emirata.

o Ustvariti zelene koridorje, ki bodo povezovala poslovna in bivalna središča.

o Povečanje površin javnih turističnih kopališč do 400%.

1.5 Naložbena pravila

Dubaj je fantastična in enkratna lokacija za nepremičninske naložbe. Ta dejstva potrjujejo

znani svetovni vlagatelji, kot je Warren Buffet, ki je preko podjetja BHHGP (Berkshire

Hathaway HomeServices Gulf Properties) od leta 2019 neposredno prisoten na

dubajskem nepremičninskem trgu.

A vendar ima lahko vsak še tako zanimiv nepremičninski trg svoje zanke, pravila in

zakonitosti, ki jih je potrebno brezkompromisno upoštevati, da bi se izognili slabi izkušnji.
Za to smo izdelali tako imenovani investment checklist, torej spisek nepogrešljivih

naložbenih pravil, ki jih moramo izpolniti, da bi bila naša naložba na koncu dobra, varna in

predvsem dobičkonosna. Sistem mora delovati stoodstotno.
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1. IZBOR RAZVIJALCA NEPREMIČNINSKEGA PROJEKTA

V Dubaju je veliko gradbenih podjetij, ki vsako na svoj način razvija in trži nepremičninske

projekte. Obstajajo dobri in slabi gradbinci. Izbor dobrega gradbinca je ključni trenutek za

naše prihodnje donose.

2. MAKROLOKACIJA

Dubaj je svetovna metropola, sestavljena iz okrožij, ki so namenjena določenemu nivoju

življenja. Pravilo 3xL (lokacija, lokacija, lokacija) je tu še kako pomembno. Samo z

nakupom na najboljših lokacijah si lahko zagotovimo pričakovane donose, predvsem pa

optimalno in hitro morebitno izstopno strategijo

3. MIKROLOKACIJA (LAY OUT)

Tako kot izbor najboljše lokacije (okrožja), je zelo pomemben tudi izbor vrste

nepremičnine (stanovanje, hiša …). Pomembni so lega, nadstropje, velikost in tloris

stanovanja. Strategija pravilnega izbora je v tem primeru za vsakega vlagatelja lahko

drugačna, odvisno od želja in potreb.

4. KARAKTERISTIKE NEPREMIČNINE

Spremljajoče storitve, kot so šole in vrtci, zdravstvene ustanove, trgovine in nakupovalno

središče, restavracije, športna infrastruktura in bližina dostopa do javnega prevoza

(metro, avtobus), so tiste, ki ločijo dobro sosesko od slabe. Dubaj je dinamično mesto, ki

se hitro spreminja. Potrebno je biti seznanjen o vseh urbanističnih spremembah, ki sledijo

v prihajajočih letih na določeni lokaciji, saj lahko to pomeni povišanje, ali tudi znižanje

vrednosti nepremičnine.

5. CENA NEPREMIČNINE

Posel naredite takrat, ko kupite nepremičnino, in nikoli, ko jo prodate. Dober nakup torej

pomeni nakup po ustrezni ceni. Mnogo individualnih mednarodnih kupcev in vlagateljev

se obrne na eno od številnih nepremičninskih agencij, ki so prisotne v Dubaju in tam

kupijo nekaj, kar se jim predstavi kot enkraten »ugoden in poceni nakup«. Žal se za

nepoznavalca velikokrat ta poteza izkaže za usodno napako.

6. CENOVNA POGAJANJA

Kot kupec je treba imeti psihološko prednost pred prodajalcem. Mi jo imamo zaradi

interesov naših vlagateljev. Naša naloga ni samo najti ustrezne nepremičnine, temveč ji

predvsem zagotoviti trajni in nadpovprečni donos, oziroma možnost preprodaje v

kratkem času z visokim, nadpovprečnim dobičkom (ponovno poudarjamo: ti dobički so v
Dubaju neobdavčeni!)

7. STRATEGIJA BODOČEGA ODDAJANJA

Ta točka je zanimiva predvsem za kupce in vlagatelje, ki so bolj naklonjeni dolgoročnim in

stabilnim naložbam. Kdo bodo naši bodoči najemniki? Koliko so oddaljeni od svoje službe

in kje so zaposleni? Kakšno najemnino so pripravljeni plačati? Koliko časa bodo ostali naši

najemniki? Želimo oddajati kratkoročno, ali raje dolgoročno? Natančno moramo vedeti,

kakšen donos nam bo zagotavljala nepremičnina.

8. OPREMLJANJE STANOVANJA

V Dubaju so nepremičnine skoraj vedno opremljene s funkcionalno kuhinjo in včasih tudi z

ostalo opremo. Če je to potrebno, lahko poskrbimo za celovit servis notranjega

opremljanja.
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9. STANJE NEPREMIČNINE

Treba je vedeti in videti vse morebitne pomanjkljivosti, ki jih ima nepremičnina in ki so

lahko ključne za prihodnje vrednotenje. Včasih je malenkost tista, ki loči dobro od

slabega.

10. IZSTOPNA STRATEGIJA

Če kupite na dobri lokaciji in v dobri stavbi, lahko že na začetku predvidite, po kakšni ceni

boste lahko (po potrebi v primeru višje sile) v prihodnje preprodali nepremičnino. Za vse

preostalo bo poskrbel trg. Slab izbor nepremičnine lahko pomeni slabo izstopno

strategijo.

11. JASNA FINANČNA KONSTRUKCIJA

Za vsak projekt posebej razpolagamo z metodami izračunov, ki dajejo jasno finančno

projekcijo brez presenečenj.

12. OPM (Other People's Money)

Za doseganje čim višjih donosov na vložena sredstva vam priporočamo uporabo finančnih

vzvodov. Dostopnost financiranja je enostavna, za vse ostalo poskrbimo mi skupaj z

našimi partnerji v Dubaju.

13. POGODBE IN PRAVNA RAZMERJA, ZAVAROVANJE IN DEDOVANJE

Pravilno razumevanje kupoprodajnih pogodb je zagotovilo za brezskrbni nakup.

Večinoma vsi znamo brati pogodbe, vendar bo naša pravna služba poskrbela za podrobne

razlage in razrešitev morebitnih nejasnosti. Nepremičnino je potrebno tudi ustrezno

zavarovati, ter že v začetku poskrbeti za pogodbene detajle glede nasledstva in

dedovanja.

14. MREŽA SODELAVCEV

Na zahtevnem lokalnem trgu imamo prepleteno mrežo nepogrešljivih sodelavcev, kot so

pravniki, bančniki, notranji opremljevalci, nepremičninski agenti, specializirane agencije za

oddajanja (kratkoročna in/ali dolgoročna) in drugi nepogrešljivi členi v verigi.

15.UPRAVLJANJE NEPREMIČNINE (PROPERTY MANAGEMENT)

Zaupanja vredno osebje, ki skrbi za upravljanje nepremičnine, mora biti fizično prisotno

na lokaciji. Za doseganje želenih finančnih rezultatov in donosov je to zadnja in najbolj

pomembna točka naših Naložbenih pravil, saj je tista, ki zagotavlja nenehni denarni tok.

1.6 Dubaj in turizem

Turizem je eden glavnih in gonilnih agregatov dubajskega gospodarstva. V letu 2019 je

mesto zabeležilo rekordno številko 16,7 milijona obiskovalcev iz 233 držav sveta, 25%

tega iz evropskih držav. Kot zanimivost, za čas trajanja razstave Dubai Expo 2020 je bilo

samo v tem času zabeleženih načrtovanih 25 milijona obiskovalcev.

Skupni promet, ki ga je ustvaril turistični sektor v letu 2019 je tako dosegel približno 26

milijarde dolarjev.

Ugodna klima, tako geopolitična, kot gospodarska, ter številne zanimivosti in ekskluzivna

slava so ustvarili Dubaj za eno izmed najbolj obiskanih destinacij na svetu.

Povprečna letna stopnja zasedenosti hotelske sobe je vedno višja od 80%. Rast dobičkov

za hotele je dosegla 23,9 milijarde AED (6,5 milijarde USD) v letu 2018, kar je za 9,8% več

kot v letu 2017. Dobički na hotelsko sobo so se večajo iz leta v leto. Povprečno število

nočitev posameznika v hotelu se je zvišalo iz 3,78 dni na 4,5 dni.

V Dubaju lahko tudi golf navdušenci najdejo svoj raj na zemlji. Na voljo je na desetine golf

igrišč različnih kategorij, ki nudijo vrhunsko namestitev in postrežbo.
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EXPO 2020

EXPO 2020, ki je bil zaradi epidemiološke situacije prenesen na leto 2021, je potekal v

Dubaju, v bližini novo nastajajočega mednarodnega letališča DWC (Dubai World Central)

in v geografskem položaju med mestoma Dubaj in Abu Dhabi, ki je glavno mesto

Združenih arabskih emiratov. Osredotočal se je na uporabo energij, pridobljene iz lastnih

obnovljivih virov, ki lahko pokrijejo do 50% potreb energije, ki je bila porabljena med

razstavo.

Tema razstave EXPO - »Connecting Minds - Creating the Future« je bila nadvse inovativna,
torej povezovanje miselnosti/uma in ustvarjanje prihodnosti. Vizija, ki sovpada z vsem,

na čemer je mesto Dubaj delalo do danes in bo delalo v prihodnje, torej spodbujanje

gospodarskih dejavnosti in odličnosti na vsakem koraku. Čas razstave se je ujemal s 50.

obletnico ustanovitve Združenih arabskih emiratov, kar se in se bo zrcalilo pri novih

naložbah za nadaljnje izboljšanje že tako superiorne infrastrukturne mreže.

EXPO 2020 lahko torej obravnavamo, kot še eno jamstvo za vlagatelje in podjetja, ki so

izbrala Dubaj za svoje naložbe. Takšna manifestacija lahko ustvari le koristi na vseh

področjih in nadalje dvigne prag odličnosti, ki je značilen za javne in zasebne dejavnosti

prisotne v Dubaju. Podobno se je zgodilo z nepremičninskim sektorjem v Milano, po

koncu razstave Expo 2015, ko so vrednosti nepremičnin zajetno zrasle. Pred pričetkom

razstave Expo 2020 so organizatorji napovedali 25MIO obiskovalcev, kar se je dejansko

uresničilo.
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1.7 Freezones

Tako imenovane Freezones je vlada ustanovila leta 1985 in predstavljajo območja

emirata, kjer se lahko ustanavljajo tuja podjetja in delujejo z različnimi prednostmi.

Trenutno obstaja več kot 30 prostih con »Freezones«, navajamo nekatera:

o Jebel Ali Free Zone 

o Dubai Airport Free Zone

o Dubai Multi Commodities Center (DMCC) - JLT

o Dubai Internet City

o Dubai Media City

o Knowledge Village
o Gold & Diamond Park 

o Dubai World Central (DWC)

o Dubai Cars & Automotive Zone 

o Mednarodni finančni center Dubaj

o Dubai Health Care City

o Dubai Metals & Commodities Center

o International Media Production Free Zone

o Dubai Silicon Oasis

o Dubai Marittime City

o Dubai Auto Parts City

o Heavy Equipment & Trucks Free Zone

o Dubai Aid City

o Dubai Carpet Free Zone

o Dubai Flower Center Free Zone

o Dubai Textile Village Free Zone

o International Arbitration Center

1.8 Prednosti nepremičninskega trga v Dubaju

Dubaj danes ponuja nadpovprečne rezultate na področju nepremičnin in je edini trg na

mednarodni ravni, kjer so prisotni vlagatelje iz več kot 140 držav. Vsak leto

nepremičninski trg v povprečju zabeleži transakcije v vrednosti 20 milijard evrov. Te

številke so bile v letu 2021 in tako kaže tudi v letu 2022, krepko presežene. Prvi razlog je

bila epidemija Covid, ki so jo dubajske oblasti v zelo kratkem času obvladale z odliko,

drugi pa rusko-ukrajinska vojna, zaradi katere je kot poslovno ali osebno izhodišče selitve

izkoristilo veliko tamkajšnjih prebivalcev.

Od leta 2006 dalje so se gradnje povečevale z letno stopnjo 10%. Leta 2018 je bilo tako

zgrajenih kar 40.000 novih bivalnih enot. Trenutno živi v Dubaju okoli 3 milijone

prebivalcev, projekcija po načrtu Dudaj Master Plan 2040, pa predvideva poseljenost

približno 5,5 milijonov do leta 2040.

In vendar si lahko vsakdo postavi vprašanje: Zakaj je dubajski nepremičninski trg tako

privlačen?

Odgovorov je več, vendar je poglavitni razlog sledeči: ker prinaša visoke donose!
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Ostale zelo pomembne točke so sledeče:

o 100% lastništvo premoženja tujih vlagateljev brez omejitev,

o Stalno povečevanje povpraševanja (povprečna letna priseljenost znaša okoli 200.000 

novih prebivalcev),

o Stabilno gospodarstvo,

o Stabilne politične razmere,

o Vladne Agencije in inštitucije za zaščito naložb,

o Preglednost transakcij,

o Takojšnja razpoložljivost informacij,

o Jasna regulacija in učinkovite kupoprodajne pogodbe,

o Varnost.

2. VLAGATELJI IN NJIHOVE PRAVICE

Te informacije so lahko pomembno orodje za sprejemanje pravilnih odločitev, po tem ko

ste se odločili poglobiti interes in namen vlaganja v nepremičnine v Dubaju. Dotaknili se

bomo različnih tem, ki so zelo pomembne in tvorijo sistem zakonodaje, ki ureja

nepremičninski trg, inštitucije, ki ga vodijo in predpisi o nepremičninski lastnini, veljavne

tako za državljane emiratov kot za državljane GCC (Goulf Cooperation Council) in seveda

tuje vlagatelje. Videli bomo tudi, kako je mogoče dostopati do financiranja za

nepremičninske dejavnosti in kako se obnašati v primeru spora.

Poudariti želimo ključne vidike, ki bi jih vsak vlagatelj moral poznati in ovrednotiti, da bi

lahko ustvaril nepremičninsko naložbo z visokim donosom, brez skrbi in popolnoma

varno, še posebej ko gre za Off-plan naložbe (nepremičnine v fazi gradnje), ki z ustreznim

znanjem lahko zagotovijo od 60, pa tudi do 100 %* donos na vloženi kapital.

Naslednji odstavki predstavljajo tudi odličen merilni indeks, ki prikazuje stanje v

nepremičninskem sektorju emirata Dubaj in danes privlači na tisoče vlagateljev, ki iščejo

dobiček v mestu, ki velja za najsrečnejše na svetu. Spomnimo v vednost: Dubaj ima svoje
Ministrstvo za srečo - dobesedno!

*Navedeni donosi se nanašajo na ponudbe, ki so občasno na voljo in niso zavezujoče, prav

tako jih ne moremo zagotoviti vedno in vsakomur. Namenjene so veščim vlagateljem z

ustreznim razpoložljivim kapitalom! Časovni okvir takih transakcij se giblje od 12-18

mesecev.

DUBAI LAND DEPARTMENT (DLD)

Predstavimo referenčno točko okoli katere se vrti celoten nepremičninski sistem v

Dubaju, to je Dubai Land Department (DLD).

Ustanovljen je bil leta 1960 s ciljem, da se razvije v najbolj napreden nepremičninski trg na

svetu, ponuja izjemne storitve za vlagatelje, ustrezno zakonodajo in potrebne ukrepe za

rast in varnost nepremičninskega trga. Sestavljajo ga različne agencije in notranje

organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji nepremičninskega sektorja v Dubaju.

Poglejmo jih nekaj:

o Real Estate Regulatory Agency (RERA) s funkcijo spremljanja in urejanja,

o Real Estate Investment Center, osredotočena na naložbe,

o Rental Disputes Center (RDC), sodni organ za spore,

o Dubai Real Estate Institute, namenjen za usposabljanje.
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Poslanstvo Dubai Land Departmenta je torej vzpostavitev varnega in enostavnega

sistema za razvoj nepremičninskega sektorja skozi nova, za naše vidike velikokrat

nekonvencionalna načela, kot so inovacije, zaupanje in sreča. Zahvaljujoč tej misiji in

pametnim storitvam, ki so na voljo za prebivalce in vlagatelje in ki omogočajo spletni

dostop za vse storitve DLD-ja, se je Dubaj v zadnjih letih postavil med prve centre za

naložbe na mednarodni ravni.

DLD vlaga finančne, človeške in strokovne vire, da bi dosegel trajnostne in strateške

rezultate. Dosegajo jih tudi zahvaljujoč jasnim in pozornim zakonom, ki ščitijo pravice

nepremičninskih vlagateljev.

2.1 Nekateri glavni zakoni in predpisi nepremičninskega sektorja v 

Dubaju

V Dubaju obstaja vrsta zakonov, ki ureja nepremičninske naložbe in hkrati ščititi interese 

vlagateljev.

Navajamo najpomembnejše:

LAW NO. 7 OF 2006 ON REAL ESTATE REGISTRATION IN THE EMIRATE OF DUBAI

Ta zakon ureja registracijo nepremičnine in premoženjske pravice v dubajskem emiratu.

Zagotavlja enake pravice državljanom emirata in GCC-ja (in podjetjem v njihovi lasti) za

lastništvo nepremičnin kjerkoli v Dubaju, kot tudi vsem tujim državljanom in vlagateljem,

ki lahko v celoti posedujejo nepremičnine v prosti prodaji (tako nepremičnino, kot tudi

zemljišče na katerem je zgrajena) na določenih območjih, ali pa uporabo različnih

pogodbenih zakupov, kot npr. uporaba ali najem za do 99 let.

Law No. 7 ureja tudi registracijo vseh nepremičnin znotraj nepremičninskega registra

DLD.

REGULATION NO. 3 OF 2006 ON THE DESIGNATION OF AREAS IN WHICH NON-UAE

NATIONALS MAY OWN REAL ESTATE IN THE EMIRATE OF DUBAI

Ugotavlja in določa področja na katerih tuji državljani lahko kupijo nepremičnine in

zemljišča ali druge pravice kot je dolgoročno izkoriščanje in zakup območja.

LAW NO. 8 OF 2007 ON ESCROW ACCOUNTS FOR REAL ESTATE DEVELOPMENTS 

IN THE EMIRATE OF DUBAI

Ta zakon je zelo pomemben za vse vlagatelje, ker se dotika člena varnosti naložbe. Zakon

konkretno in zelo jasno določa, da morajo razvijalci projektov (gradbena podjetja), ki

želijo prodajati Off-plan nepremičnine (torej nepremičnine, ki so še v projektni fazi,

oziroma v fazi gradnje), odpreti oziroma zagotoviti depozitni fiduciarni račun namenjen in

upravljan s strani escrow agenta (banka ali finančna inštitucija), akreditiranega s strani

DLD (Dubai Land Departmenta), torej posredno države. Vsa plačila prejeta od vlagateljev,

se torej hranijo na jamstvenem računu Escrow Account. Razvijalec projekta je prav tako

dolžan te podatke javno objaviti na svojih prodajnih brošurah in ostalih informativnih

medijih. Deponirana sredstva se sprostijo šele ob primopredaji, oziroma ko je objekt

zgrajen do končne faze.

RERA spremlja in nadzira depozitni račun projekta in redno izvajanja nadzor nad situacijo

gradnje.
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LAW NO. 13 OF 2008 REGULATING THE INTERIM REAL ESTATE REGISTER, AS

AMENDED BY LAW NO. 9 OF 2009

Določa obvezne zahteve za registracijo vseh prodaj Off-plan nepremičninskih enot

(nepremičnine v fazi gradnje), ki vključujejo prodajo, dolgoročni najem, musataha,

hipoteke in druge določbe o Interim Real Estate Registru, ki ga vzdržuje Dubai Land

Department (DLD).

EXECUTIVE COUNCIL RESOLUTION NO. 6 OF 2010 ISSUING THE IMPLEMENTING

REGULATIONS OF LAW NO. 13 OF 2008 REGULATING THE INTERIM REAL ESTATE

REGISTER

Executive Council Resolution ureja prodajo Off-plan nepremičnin in zahteva od razvijalcev

projekta, da dobijo odobritve pristojnih organov pred začetkom izvajanja del in pred

trženjem ali prodajo enot. Kakršna koli predčasna »Off-plan« prodaja s strani razvijalca

projekta, preden je projekt prejel potrebne odobritve, ne pride v poštev.

LAW NO. 27 OF 2007 ON THE OWNERSHIP OF JOINTLY-OWNED PROPERTIES IN

THE EMIRATE OF DUBAI

Omenjeni zakon ureja pravice in obveznosti lastnikov nepremičninskih enot kot so

poslovni kompleksi, stanovanjske stavbe ter stolpnice. Ureja določbe o skupnih prostorih,

kot so na primer dvigala, hodniki, zelenice, bazeni, telovadnice in parkirišča. Prav tako

predvideva ustanovitev združenj lastnikov, ki bi upravljale in vzdrževale ta območja in

prostore. Razvijalci so odgovorni za strukturna popravila zaradi napak v gradnji v obdobju

10 let in za manjša popravila v obdobju 1 leta.

LAW NO. 14 OF 2008 ON MORTGAGES IN THE EMIRATE OF DUBAI

Ureja hipoteke na nepremičninah, tako zaključenih kot tistih še v gradnji in določa

obvezne zahteve za registracijo, kazni zaradi odpovedi pogodb, evidence hipotek

nepremičnin (Real Estate Register). Zakon ureja tudi postopke v primeru neskladnosti

posojilojemalca pri vračilu posojila.

REGULATION NO. 85 OF 2006 CONCERNING THE REAL ESTATE BROKERS

REGISTER IN THE EMIRATE OF DUBAI

Ureja izdajo licenc za nepremičninske posrednike in hkrati spremlja njihovo delovanje s

strani RERA. Določa tudi pravice in obveznosti, tako nepremičninskih posrednikov, kot

kupcev (vlagateljev).

LAW NO. 7 OF 2013 ON THE DUBAI LAND DEPARTMENT

Ta poseben zakon določa odgovornosti, funkcije in cilje DLD-ja, vključno z

implementacijami najboljših praks na področju nepremičnin, postopkov registracije,

izboljšanje ureditve in promocije nepremičninskega sektorja na lokalni in mednarodni

ravni.

Poslanstvo DLD je doseganje vladnih strateških ciljev v nepremičninskem sektorju in

razvoju ozemlja, ter hkrati spoštovanje najvišjih mednarodnih standardov. Zakon

spodbuja nepremičninski sektor z uvajanjem dodatnega nadzora in regulacije, poleg

ustvarjanja idealnega okolja za spodbujanje naložb.

LAW NO. 16 OF 2007 ON THE ESTABLISHMENT OF THE REAL ESTATE

REGULATORY AGENCY (RERA)

Določa vlogo RERA-e in njenih pooblastil, vključno z izdajo licenc za razvijalce projektov,

posrednikov in družb za upravljanje nepremičnin. RERA obenem predstavlja regulatorni

organ DLD-ja.
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EXECUTIVE COUNCIL RESOLUTION NO. 30 OF 2013 ON THE ADOPTION OF FEES

OF THE DUBAI LAND DEPARTMENT

Ta zakon določa stopnje dajatev za registracijo lastnine, vključno s tistimi, ki se nanašajo

na prodajo Off-plan nepremičninskih enot. Poleg tega definira pristojbine/ davke

(enkratne pristojbine) za vse vrste storitev, ki jih zagotavlja DLD in kazni, ki se uporabljajo,

ko pristojbine niso pravočasno plačane.

LAW NO. 26 OF 2007 REGULATING THE RELATIONSHIP BETWEEN LANDLORDS

AND TENANTS, AS AMENDED BY LAW NO. 33 OF 2008

Prilagaja razmerje med lastniki nepremičnin in najemniki pri vseh vrstah nepremičnin

(stanovanjske, komercialne, industrijske). Opredeljuje pravice in obveznosti najemnikov in

lastnikov v zvezi z uporabo in vzdrževanjem predmetnega premoženja in usklajuje

morebitna podaljšanja najemnih razmerij. Prav tako opredeljuje kršitve, zaradi katerih se

najemniki lahko izselijo, ustvarja centre za reševanje sporov in določa parametre za

določitev zneskov samih najemnin.
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2.2 Oddelki in vladne agencije pri poslovanju z nepremičninami

DUBAI LAND DEPARTMENT (DLD)

Dubai Land Department je bil ustanovljen za upravljanje vseh poslov, ki se nanašajo na

evidence prodaje in nakupov zemljišč in zgradb v Dubaju. Z razvojem nepremičninskega

sektorja v zadnjih letih, so se pooblastila in funkcije DLD-ja povečala: danes ponuja

vlagateljem in upravljavcem nepremičnin več kot 26 glavnih storitev in 216 sekundarnih

storitev, vključno z registracijo lastninskih pravic, oddajo licenc in okvir uredb, ki urejajo

najemniški trg. Na spletni strani DLD-ja se objavljajo in posodabljajo na tedenski bazi vse

informacije o transakcijah z nepremičninami, kjer lahko vlagatelji spremljajo trg in razvoj

dogodkov.
Dubai Land Department teži k temu, da zagotovi ugodno okolje za naložbe in posledično

temelji na najboljših mednarodnih praksah, ki varujejo interese vseh vključenih strank na

nepremičninskem trgu.

REAL ESTATE REGULATORY AGENCY (RERA)

Real Estate Regulatory Agency, bolj znana kot RERA, je agencija, ki upravlja pravne

mehanizme in vprašanja. Ti mehanizmi urejajo razvojne dejavnosti nepremičnin v Dubaju.

RERA izdaja tudi dovoljenja razvijalcem projektov in nepremičninskim posrednikom, ter

vzpostavlja prodajne predpise za Off-plan projekte. RERA spremlja vse Off-plan projekte

tako iz finančnega kot iz tehničnega vidika, ter omogoča vlagateljem dostop do informacij

o posameznih projektih preko spleta, vse to v smislu zaščite njihovih interesov. Prav tako

ima RERA pomembno vlogo preverjanja skladnosti in zahtev razvijalcev projektov,

nepremičninskih posrednikov in drugih strokovnjakov v sektorju, določa kazni za kršitve in

v skrajnih primerih predlaga preklic projekta.

REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT IN PROMOTION CENTER

Ta agencija spodbuja in podpira nepremičninske naložbe, tako lokalnih, kot tujih

vlagateljev in posledično ustvarja in zagotavlja primeren zakonodajni kontekst, usmerjen

k zaščiti kapitala. Hkrati izboljšuje tržno aktivnost skozi neposredno spodbujanje

dolgoročnih naložb.

RENTAL DISPUTES CENTER (RDC)

RDC (center za reševanje sporov v najemnih razmerjih) je sodni organ, ki se ukvarja s spori

med lastniki in najemniki v Dubaju. Center sprejema hitre in učinkovite odločitve za

reševanje primerov in ocenjevanje pritožb z dokončnimi sodbami, ki jih stranke ne morejo

izpodbijati.

DUBAI REAL ESTATE INSTITUTE (DREI)

Inštitut, ki spodbuja nepremičninsko dediščino emirata s ponudbo izobraževalnih

programov in tečajev usposabljanja visoke ravni za nepremičninski sektor in strokovnjake

kot so posredniki, geodeti, arhitekti.

2.3 Pravila za posedovanje nepremičnine v Dubaju

Lastništvo nepremičnin v Dubaju je urejeno z natančnimi pravili.

Obstajajo nekatere razlike med državljani ZAE (vključno z državami GCC) in tujimi lastniki.

Poglejmo jih skupaj.

Lastnosti državljanov ZAE in GCC

Državljani Združenih arabskih emiratov in GCC, družbe, ki jih imajo v lasti in družbe za

javne dejavnosti imajo pravico do polnega lastništva nepremičnin (Freehold).
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Ti subjekti imajo pravico do koriščenja ustvarjenih dobičkov od uporabe kot dobrobit,

musataha (pravica do gradnje in lastništva nepremičnine na tujem ozemlju za določeno

časovno obdobje) in dolgoročni najemi do 99 let. Te pravice veljajo na celem dubajskem

ozemlju, brez izjeme.

Nepremičnine tujih državljanov

Tuji državljani imajo pravico do lastništva nepremičnin (Freehold) samo na nekaterih

določenih območjih. Lastništvo nepremičnin in zemljišč je absolutno in brez časovnih

omejitev.

Tudi tuji državljani se lahko odločijo za časovno omejeni najem-musataho, ter najem do 99

let, tako kot državljani ZAE in GCC.

Ključne točke, ki jih vlagatelj mora poznati pri nakupu Off-plan nepremičnine

Ta odstavek je zelo pomemben, saj navaja osnovne in pomembne točke, ki jih mora

vlagatelj poznati in preveriti preden se odločite za Off-plan nepremičninsko naložbo v

Dubaju.

Pred podpisom kupoprodajne pogodbe (Sale and Purchase Agreement ali SPA) bi moral

kupec obiskati Dubai Land Department (DLD) in Real Estate Regulatory Agency (RERA) in

preveriti naslednje točke:

o Če je nepremičninski projekt registriran pri RERA.

o Če je escrow account (jamstveni račun) odprt za določen projekt in če ima naziv ter 

identifikacijsko številko escrow agenta (Banke), ki ga upravlja.

o Trenutno fazo gradnje projekta in pričakovan datum za dokončanje projekta.

o Če je razvijalec projektov registriran pri RERA in če je lastnik zemljišča, kjer se bo, ali se 

stavba gradi, ter ali obstaja dogovor med lastnikom zemljišča in razvijalcem projekta.

o Če ima razvijalec projekta vsa potrebna dovoljenja, ki jih zahtevajo DLD in RERA za 

prodajo Off-plan nepremičnin.

Koraki, ki jih je potrebno slediti pri prenosu nepremičnin v skladu z DLD postopki

Pri nakupu nepremičnine v Dubaju je potrebno upoštevati nekaj korakov, ter se

prepričati, da postopek v celoti spoštuje regulativni okvir dubajskega nepremičninskega

trga zaradi večje varnosti in popolne zaščite.

Priprava in podpis nakupne in prodajne pogodba (Sale and Purchase Agreement)

Pomembno je pregledati nepremičnino (v primeru, da je dokončano) pred podpisom

nakupne pogodbe. Pogodba je po navadi napisana v standardni obliki na katero je
izjemoma mogoče dodati nove točke v skladu s sporazumi med strankami. V pogodbo je

potrebno navesti tudi podjetje in ime nepremičninskega posrednika, ki je vključen v

postopek.

Pridobitev potrdila o nenasprotovanju (NOC) razvijalca

Pridobiti je potrebno potrdilo NOC (No Objection Certificate) od razvijalca projekta za

zagotovitev, da je prodajalec plačal vse stroške povezane s premoženjem, ki ga kupujete.

Dokument dokazuje tudi, da ni nobenih nepravilnosti, ki bi preprečile prodajo

nepremičnine. Ko zahtevate NOC, razvijalec lahko zaračuna provizijo upravnega organa, ki

po izkušnjah niha med 500 AED do 5000 AED + DDV 5%.

Obisk v Uradu registra na DLD za prenos lastništva

Ko je sporazum, oz. pogodba podpisana in naložba plačana, je bistvenega pomena

obiskati DLD ali njen pooblaščen urad (Trustee Office).

Dokumenti povezani s transakcijo se vnesejo v digitalno bazo podatkov DLD-ja. Ko ste

prejeli odobritev, se izda naslov lastništva z imenom in podatki kupca (vlagatelja).
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Postopek se lahko izvede še isti dan, v primeru, da je urejena vsa potrebna spremljajoča

dokumentacija.

Splošni nasveti

Za konec poglejmo serijo splošnih nasvetov, ki bi jih vlagatelj moral preveriti in se

prepričati, da se transakcija izvaja na transparenten način in brez tveganja.

Lastnik nepremičnine se mora predstaviti na Registru Land Department-a ali v enem od

Trustee Office ali skrbniškemu uradu, osebno ali prek pooblaščenega predstavnika.

V primeru, da je prodajalec podjetje, je potrebno zagotoviti vse dokaze o prisotnosti

njihovih pooblaščenih oseb, z ustreznim dokazilom, oz. pisnim pooblastilom (POA), ki

izkazuje, da so navedene osebe pooblaščene za izvajanje kupoprodajnih transakcij.

Dokumenti v tujem jeziku morajo biti predloženi s potrdilom o prevodu v arabščino.

Nepremičninska transakcija mora biti registrirana v 60 dneh od datuma podpisa

kupoprodajne pogodbe. Zapoznela registracija lahko prinese različne kazni in dodatne

stroške.

Vsako spremembo lastništva med delničarji družbe (shareholders equity), ki ima v lasti

nepremičnine, je potrebno evidentirati pri DLD in plačati morebitne dajatve.

DLD ne dovoljuje tujim podjetjem neposrednega nakupa nepremičnin v Dubaju, lahko pa

to naredijo z ustanovitvijo kontrolirane družbe v eni izmed Freezones območij, ki to

omogočajo.

Provizije za prenose nepremičnin

Provizije, ki jih je potrebno plačati DLD-ju za registracijo nepremičnin v Dubaju se

razlikujejo glede na 3 dejavnike:

1) Vrsto pogodbe

2) Vrednost nepremičnine

3) Trajanje pogodbe

Storitev Davek

Registracija 

nepremičninske 

kupoprodajne pogodbe 

(SPA)

4% nakupne cene (po navadi se poravnajo v enakih 

deležih med prodajalcem in kupcem, razen v primeru, 

ko je to dogovorjeno drugače)

Registracija pogodbe o 

darovanju lastnine

0,125% vrednosti nepremičnine, najmanj 2000 AED 

(odvisno od DLD pravilnikov)

Registracija pogodbe o 

posojilu nepremičnine

0,25% zneska posojila

Registracija pogodbe o 

dolgoročnem najemu

4% celotne pristojbine najema

Registracija musataha 

pogodbe (zemljiška 

koncesija za gradnjo)

1% vrednosti koncesije

Registracija pogodbe za 

korist/benefit

2% vrednosti premoženja nepremičnine
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Spori v nepremičninskem sektorju v Dubaju

DLD je v zadnjih letih razvil učinkovit sistem reševanja nepremičninskih sporov, ki

omogoča in narekuje strankam, da dosežejo rešitev v čim krajšem času.

Odvisno od primera so na voljo tri enote, ki upravljajo s spori vezanimi za nepremičninski

sektor:

Dubai Real Estate Court (nepremičninsko sodišče)

Dubai Real Estate Court je strokovno sodišče pristojno o vseh sporih, ki izhajajo iz

nepremičninskih transakcij in kupoprodajnih pogodb razen tistih, ki so povezani z

najemnimi pogodbami (za te pogodbe obstaja Rental Dispute Center).

Rental Disputes Center

RDC je center za spore vezane za najemne pogodbe. Znesek za aktivacijo spora je enak

3,5% letne najemnine, ter največ 15 tisoč AED za primere plačilne nesposobnosti in 20

tisoč AED v primerih izselitve.

Arbitraža

Nepremičninske spore v ZAE je mogoče rešiti tudi preko arbitraže. V teh primerih se

stranki obrneta na sodnika; končna odločitev je zavezujoča, nedvoumna in ima

mednarodno vrednost.

Obstaja več agencij in inštitucij, ki ponujajo to storitev, glavne so:

o Dubai International Arbitration

o DIFC-LCIA (podružnica Londonskega sodišča mednarodne arbitraže)

Arbitraža lahko reši le zasebne spore in ni absolutno usposobljena za reševanje sporov z

javnim sektorjem.

3.POSTOPEK NAKUPA NEPREMIČNINE V 
DUBAJU

V tem poglavju se bomo dotaknili procesa nepremičninske naložbe v Dubaju. Na to

moramo biti predvsem pozorni zato, ker teh informacij na svetovnem spletu ni mogoče

najti, oziroma jih je relativno težko pridobiti v razumljivi obliki, če pa že, so informacije

včasih izkrivljene in mnogokrat napačne.

3.1 Pravna slika

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, imajo pravico do nakupa nepremičnine v

katerem koli delu dubajskega emirata le državljani ZAE in GCC in podjetja v njihovi lasti.

Tuji državljani lahko kupijo nepremičnine, tako komercialne kot stanovanjske, vendar le

na določenih območjih, t.i. Free zones (samo za predstavo, skupek Free zones lokacij

predstavlja več kot tretjina ozemlja mesta Dubaj). Kupcu iz tujine ni potrebno imeti

stalnega prebivališča na lokaciji, oziroma kakršnegakoli dovoljenja ali vize, da bi bil lastnik

nepremičnine v Dubaju.

Skladno z strateškimi načrti in cilji posameznega vlagatelja, lahko na podlagi njegovih

informacij ugotovimo in analiziramo smotrnost posameznega načina vstopa na dubajski

nepremičninski trg. Ta poglobljena analiza je lahko pomembna za bodoči razvoj

nepremičninskih poslov posameznih vlagateljev.
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3.2 Dokumentacija pri naložbi

Glavni dokumenti, ki so potrebni za nepremičninski posel v Dubaju, se spreminjajo glede

na vpletene subjekte.

Če je kupec/investitor tuja fizična oseba:

o potrdilo o izvirni lastnini/kupoprodajna pogodba,

o veljavni potni list.

*POA (Power Of Attorney) pooblastilo, v kolikor nakup opravlja tretja oseba

Če je kupec podjetje s tujimi lastniki, registrirano v Dubaju:

o potrdilo o izvirni lastnini/kupoprodajna pogodba,

o trgovinska licenca (Trade Licence),

o pisma o imenovanju organov podjetja,

o kopijo potnih listov članov,

o potni list pravnega zastopnika.

*POA (Power Of Attorney) pooblastilo, v kolikor nakup opravlja tretja oseba

3.3 Stroški

Nepremičninske transakcije v Dubaju zahtevajo plačilo nekaterih davkov ali provizij.

Poudarjamo najpomembnejše:

NOC FEE

Višina pristojbine za NOC je od 500 do 5000 AED in se običajno plača v celoti s strani

kupca. V večini primerov, ko je prodajalec razvijalec projektov, se pristojbina NOC povrne

po nakupu.

REAL ESTATE AGENT’S COMMISSION

V primeru, da je transakcija rezultat dela svetovalca ali posrednika (nepremičninska

agencija), se obračuna provizija. To pristojbino večinoma pokriva prodajalec, oz. razvijalec

projektov. Agencijske provizije, ki jih obračunajo mednarodne nepremičninske agencije v

primeru mednarodnih kupcev (vlagateljev) niso vštete in se obračunajo ločeno skladno s

sklenjenimi posredniškimi pogodbami v matični državi vlagatelja.

REGISTRATION FEE

Pristojbina za registracijo nepremičnine je 4% od njene vrednosti, na katero se po potrebi

dodajo še nekateri administrativni stroški, vendar le ti ne smejo presegati 5.000 AED. Ta

pristojbina se po navadi razdeli med kupca in prodajalca v enakih deležih, oziroma jo v

nekaterih primerih v celoti krije prodajalec. To pristojbino lahko primerjamo z slovenskim

DPN (davek na promet nepremičnin).

MORTGAGE REGISTRATION FEE

V primeru posojila za nakup nepremičnine, je potrebno plačati pristojbino za registracijo

posojila, ki je enaka 0,25% celotnega zneska financiranja. Če ima prodana lastnina že

obstoječo hipoteko je potrebno plačati dodatno manjšo pristojbino za prenos posojila od

prodajalca do novega kupca.

3.4 Posojila in financiranja

Banke in kreditne inštitucije v Dubaju ponujajo možnost dostopanja do posojil za nakup

nepremičnin v emiratu tako za državljane ZAE in GCC kot tudi za tujce. Centralna banka

ZAE ureja postopke in določa predpise v zvezi s tem.
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Merila za dostop do posojila v Dubaju so sledeča:

o Najvišji možni znesek posojila se giblje od 50-75% celotne vrednosti nepremičnine.

Obstajajo drugačna pravila za nakup in financiranja višjih zneskov, ki pa so predmet

medsebojnih pogajanj.

o V kolikor je nepremičnina v projektni fazi, oz. fazi gradnje (Off-plan) in je po odločbi

DLD (Dubai Land Departmenta) že pridobljeno dovoljenje za njeno prodajo, je lahko

najvišji možni znesek posojila 50% vrednosti nepremičnine, ne glede na celotno

vrednost ali namen uporabe. V tem primeru velja tako za tuje državljane, kot tudi za

državljane ZAE.

Obstajajo tudi druga splošna merila (odvisno od finančne institucije):

o Doba trajanje posojila ne sme presegati 25 let.

o Starost prosilca v času plačila zadnjega obroka ne sme presegati 65 let.

o Najvišji možni znesek posojila za tuje državljane ne sme preseči vsote 7 letnega
osebnega dohodka. (*posebej poudarjamo, da se zakoni in pogoji lahko v

časovnem obdobju spremenijo!)

3.5 Davki

V UAE ni omejitev za število nepremičnin, ki jih imate v lasti. Na lastnino ni potrebno

plačevati nobenih davkov! Od januarja 2018 je v veljavi 5% DDV. Pri nepremičninah to

velja samo za transakcije povezane s poslovnimi nepremičninami (poslovni prostori,

hotelske nepremičnine, nakupovalna središča, industrijske nepremičnine...).

Če želi tuj državljan kupiti nepremičnino z lastnim podjetjem, mora to biti registrirano v

Združenih arabskih emiratih. DLD ne omejuje strukture delničarjev off-shore družbe in je

lahko v lasti tako fizičnih oseb, kot tujih podjetij.

3.6 Upravljanje z nepremičnino (Property Management)

Verjetno najpomembnejše vprašanje vsakega posameznega vlagatelja: kako in na kak

način dosegati čim višji donos za lastno nepremičninsko naložbo, predvsem pa, kdo bo

skrbel za upravljane?
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Kot lastnik nepremičnine imate na voljo več načinov koriščenja le-te. Prva in

najenostavnejša je, da nepremičnino uporabljate v lastne namene. V tem primeru ne gre

za naložbo, temveč za »luksuz«. Nakup naložbene nepremičnine mora biti premišljen in

načrtovan do potankosti, s čimer pa se mnogo lastnikov ne želi, ali pa ne zna ukvarjati.

Obstaja več načinov trženja nepremičnine, ki je odvisno od tipa nepremičnine, v katero

ste investirali. Naj omenimo, da lahko poleg klasičnih stanovanj ali hiš (vil), v Dubaju

investirate tudi v hotelske nastanitve (postanete torej lastnik hotelske sobe, ali morda

celega nadstropja v hotelu). V tem primeru lahko del časa to naložbo uporabljate tudi za

lastni »luksuz«, za preostali čas pa za upravljanje poskrbi hotelska veriga.

Za stanovanja ali hiše sta na voljo dva načina upravljanja z nepremičnino (Property

Management)

❖ Kratkoročno oddajanje – oddajanje od 1 dne do 3 mesecev: Pri takem načinu imamo v

mislih oddajanje preko različnih specializiranih platform, kot sta najbolj prepoznavni

AirBnB, ali Booking. Ta način zahteva nekatere specifične prijeme upravljanja, hkrati

pa nam zagotavlja bistveno višje donose, kot dolgoročno oddajanje. Najpomembnejši

dejavnik za uspešen način kratkoročnega oddajanja je lokacija nepremičnine.

Pomembno je, da agencija, ki skrbi za tako upravljanje, sledi standardu DTCM

(Department of Tourism and Commerce Marketing) in razpolaga z ustreznimi

licencami. DTCM je hkrati glavna nacionalna institucija, ki skrbi in regulira turistični

sektor v Dubaju in zagotavlja varne namestitve brez nevšečnosti.

❖ Dolgoročno oddajanje – oddajanje od 3 do 12 mesecev (običajno to pomeni skoraj

vedno podaljšanje pogodbe za nadaljnjih nekaj let): donosi so v tem primeru praktično

znani in na podlagi kalkulacij lahko morda že načrtujete novo naložbo.

Postopki so enostavni in za vas večinoma ne predstavljajo nobenega dodatnega dela in

napora, razen podpisa pogodbe o upravljanju z nami in našimi partnerji v Dubaju. Za vse

ostalo bomo poskrbeli mi.

3.7 Dedovanje in dediščina

Dediščina v Dubaju sledi Shariah zakonu. Vendar pa se v primeru tujih državljanov,

upravljanje dediščine spreminja glede na vero. Če je lastnik premoženja muslimanske

veroizpovedi, se uporabljajo načela iz Shariah prava in sodišče za dedovanje izda potrdilo

o nasledstvu. Če lastnik ni muslimanske veroizpovedi, urejajo pristojni zakoni nasledstvo v

njegovi državi; tej isti zakoni bodo upoštevani s strani ZAE sodišča. Po smrti, ali drugih

okoliščinah, bo lastnina prenesena z upoštevanjem testamenta in zakonov matične

države lastnika.

V Dubaju je darovanje, oziroma prenos lastništva nepremičnine po darilni pogodbi nekaj

povsem običajnega in ne predstavlja posebnih birokratskih postopkov ali omejitev po

nobenem členu, ne glede na državljanstvo lastnika nepremičnine. Prav tako so darovanja

možna v več smeri, točneje od podjetja na fizično osebo, ali obratno, od očeta na sina, ali

obratno. Pri darilnih pogodba se pojavi davek na prenos lastništva, ki znaša 0,125% od

vrednosti nepremičnine, v kolikor gre za prenos, oziroma darovanje med zakoncema ali

po prvemu sorodstvenemu kolenu (torej mož-žena, ali oče-sin), ter 4% od vrednosti

nepremičnine v vseh ostalih primerih.
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4.REZULTATI V ŠTEVILKAH

V tem poglavju se bomo dotaknili konkretnih številk, torej donosov, ali če želite

»zaslužkov«, ki jih lahko ustvarimo z pravilno strategijo in predvsem pravilnim izborom

naložbene nepremičnine. Kot že mnogokrat, želimo tudi tu poudariti upoštevanje vseh

naših naložbenih pravil, ki so obširneje opisana v točki 1.5.

Gospodarstvo in tudi nepremičnine imajo ciklična nihanja in navedeni primeri so napisani

na podlagi trenutnih razmer in živahnosti dubajskega, ter svetovnega nepremičninskega

trga in niso zavezujoči! V izračunih niso zajeti nekateri stroški, predvsem letni strošek

upravljanja z nepremičnino, ter agencijske provizije.

4.1 Nakup rabljene nepremičnine, ki že ustvarja donos

Takih nepremičnin praviloma ne iščemo zelo intenzivno, temveč se nam ponudijo

posredno s pomočjo naših partnerjev in notranjih informacij.

Iskanje takih nepremičnin je podobno iskanju tartufa in tako kot je tartuf drag in cenjen

gomolj in ga je zelo težko najti, so tudi odlične nepremičnine redkost in so na trgu

relativno kratek čas in se po navadi ne oglašujejo na raznih nepremičninskih portalih.

Večinoma gre za nepremičnino (stanovanje), ki ga lastnik mora hitro in nujno prodati in po

navadi ga proda krepko izpod realne tržne cene. Izbor lokacije ter konkretne stavbe

(stolpnice) predstavlja ključen moment k zagotavljanju bodočih nadpovprečnih donosov.

Ponovno poudarjamo, da je dober posel narejen ob nakupu in ne ob prodaji

nepremičnine.

Poglejmo primer v številkah

Tip nepremičnine 2 sobno stanovanje, površine cca. 58 m2

Lokacija Dubai Marina, XY.nadstropje, pogled na kanal Dubai

Marina

Željena (realna) cena 930.000 AED (okvirno 216.000 €)

Prodajna cena 830.000 AED (okvirno 193.000 €)

Najemna pogodba v veljavi 68.800 AED (okvirno 16.000 € - 11 mesecev)

DONOS na vloženi kapital letna najemnina x 100 / ponudbena cena = 8,3%
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4.2 Nakup nepremičnine Off-plan (v izgradnji)

Razvijalci nepremičninskih projektov ponujajo različne načine plačil, po navadi od 2-3 leta,

včasih tudi do 5 let po zaključeni gradnji, oziroma po primopredaji nepremičnine. To so

obročna plačila z zamikom po vnaprej določenem plačilnem načrtu (Payment plan) in jih

pod določenimi pogoji financira razvijalec projekta sam. Po tem obdobju se lahko odločite

preostanek plačati v celoti, oziroma najeti financiranje v eni od lokalnih bančnih institucij.

Poglejmo primer v številkah

Tip nepremičnine 1 sobno stanovanje, velikosti cca. 55 m2

Lokacija samo izbrane lokacije!

Prodajna cena 850.000 AED (okvirno 224.000 €)

Zaključek gradnje Q4/2024
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Polog-rezervacija 12% 100.000 AED (okvirno 26.000 €)

Razlika 38% v 4-ih obrokih do 

Q4/2024

325.000 AED (okvirno 86.000 €)

Za preostalih 425.000 AED (okvirno 112.000 € ) najamemo financiranje:

Doba financiranja 20 let

Okvirni mesečni obrok 

(glavnica + obresti)

580,00 €

Okvirna letna najemnina 15.000,00 €

GLAVNICA + OBRESTI 

KREDITA/ LETNO

6.960,00 €

POZITIVNI DENARNI 

TOK/LETNO

8.040,00 € (znesek, ki nam ostane po plačilu obrokov 

kredita z obrestmi) 



4.3 »Flipping« naložbeni projekti

Flipping naložbe lahko uporabimo tudi v primeru Off-plan projekta, v kolikor smo dovolj

hitri in pravočasno vstopimo v kupoprodajno razmerje, predvsem pa imamo dovolj močno

in stabilno mrežo kontaktov in partnerjev, ki nam tak projekt lahko zagotovijo. Oglejmo si

primer nadpovprečnega donosa za tako vrsto transakcije:

PRIMER NADPOVPREČNEGA DONOSA ZA OFF-PLAN TRANSAKCIJO

NAKUP

Tip nepremičnine Enosobno stanovanje velikosti cca. 65 m2

Lokacija* Samo izbrane lokacije (primer: Dubai Marina)

Začetek gradnje Q4 2022

Konec gradnje Q4 2025

Prodajna cena ob nakupu 1.250.000AED (okvirno) 330.000 eur

Polog ob nakupu 10% 125.000AED (okvirno) 33.000 eur

Razlika obrokov do zneska 

50% 500.000AED (okvirno 

131.000 eur)

2 x letno po 83.000AED za dobo 3 let (vsakih 6 

mesecev) 500.000AED (okvirno 131.000 eur)
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PREPRODAJA - TERMINSKO Q2 2024 (18 mesecev od nakupa)

Naša prodajna cena Q2 2024 

(kvartal 2024)**

1.560.000AED (okvirno 410.000 eur)

Naša vplačan sredstva do Q2 

2024 skupaj

374.000AED (okvirno 98.000 eur). Znesek zajema polog 

za 125.000AED + 3 obroke po 83.000 AED

Naš zaslužek 310.000AED (okvirno 81.000 eur)

Naš donos v 18-h mesecih*** 83% glede na vloženi kapital



Glavni in pomembni parametri naložbe:

*Strateška lokacija pomeni lokacija in/ali stavba, za katero zaradi poznavanja trga lahko 

jamčimo, da bo v prihodnjem obdobju pri svetovnih vlagateljih vzpodbudila 

nadpovprečno zanimanje in s tem pripravljenost le teh plačati višjo ceno ob zaključku 

gradnje.

**Načrtovani rok prodaje je zgolj informativen in se lahko bodisi skrajša, ali pa podaljša 

zaradi različnih faktorjev.

***Donos je lahko višji ali nižji od navedenega. Na rezultat lahko vpliva več dejavnikov in 

nekateri so lahko tudi na strani vlagatelja.

4.4 Primer različnih tipov naložb za določeni znesek

PRIMER NALOŽBE ZA 50.000 €

V spodnjih primerih bomo na kratek in enostaven način naredili primerjavo različnih

nepremičninskih naložb za določeni znesek. Namenoma smo določili znesek 50.000 €,

predvsem zaradi tega, ker je to spodnja meja zneska, ki še omogoča nakup nepremičnine,

tako v Dubaju, kot pri nas v Sloveniji.

Naš izračun bomo zastavili na ciklu 7-ih let. Hkrati bomo temu izračunu dodali še primer

naložbe v vzajemne sklade (delnice, obveznice…), torej v način investiranja, kjer nad

naložbo nimate prav posebne kontrole in ne vpliva nanjo, saj zanjo skrbijo zaposleni

svetovalci Sklada. Izračun temelji na predpostavki, da trga v tem času ne prizadenejo

večja gospodarska nihanja!

❖ VZAJEMNI SKLAD - 7 % DONOS (povprečje)

Ob vložku 50.000 €, z letnim donosom 7%, se nam kapital v 7-ih letih poveča na 80.300 €,

torej smo v 7-ih letih ustvarili 30.300 € povečanja vašega premoženja.

(V navedenem primeru NISMO upoštevali inflacije!)

Vaše delo: obiščete agencijo za upravljanje naložb, ki ji zaupate in jim izročite sredstva za

50.000 €.

PRO ET CONTRA: Enostaven način naložbene operacije, ki pa je iz naslova donosa

relativno slab. Ali je donos lahko višji od 7%? Načeloma da, vendar bo končni rezultat tudi

v »bikovih« letih bistveno slabši, kot alternativne nepremičninske naložbe. To ne velja za

profesionalne vlagatelje v delnice in druge vrednostne papirje neposredno!

❖ NAKUP NEPREMIČNINE - SLOVENIJA

Odločimo se za nakup naložbene nepremičnine v Sloveniji v vrednosti 200.000 €. Vložimo

lastnih 50.000 €, ter vzamemo 150.000 € kredita za dobo 20 let. Predpostavka našega

naložbenega stanovanja je velikosti cca. 60 m2, po ceni cca. 3.300 €/m2 v Ljubljani.

Mesečni obrok je okvirno 825,00 €, z vračunano obrestno mero cca. 3 %

Predpostavimo, da stanovanje oddamo za 650 € na mesec in da se vrednost stanovanja v 

povprečju poviša za 3% letno:

o V 7-ih letih bo stanovanje vredno 246.000 €

o V 7-ih letih smo z oddajanjem zaslužili okvirno 50.000 € (vračunali smo 11 mesecev na 

leto).

o V 7-ih letih smo vrnili tudi 70.000 € kredita, torej smo morali za pokrivanje razlike med 

kreditom in najemnino doplačati 20.000 €

o V 7-ih letih znaša naše premoženje/zaslužek tako 76.000 € (46.000 € + 50.000 € –
20.000 € = 76.000 €)
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Vaše delo: objavljanje oglasov za najem, iskanje in dogovarjanje z novimi najemniki, skrb

za plačevanje stroškov, predvsem pa za pobiranje najemnine, reševanje morebitnih

sporov v primeru neplačila.

PRO ET CONTRA: Varna in relativno dobra naložba, ki lahko z nekaj spretnosti prinaša

višji donos, kot naložba v sklade. Dobra naložba pomeni, da ste dovolj dobro usposobljeni

za upravljanje, ter ostalimi spretnostmi, ki so v teh primerih potrebne (iskanje dobrega in

stabilnega najemnika, nakup nepremičnine v pravem času in na pravi lokaciji, kolikor jih

Slovenija pač ponuja, itd.). Zaradi majhnosti trga smo v primeru prodaje omejeni na

lokalni trg, je pa vsekakor prednost ta, da je ponudba majhna in tako bodoča prodaja ne bi

smela predstavljati večje težave, morda celo z nekoliko višjo apreciacijo.

❖ NAKUP NEPREMIČNINE - DUBAJ

Odločimo se za nakup naložbene nepremičnine na strateški lokaciji v vrednosti 200.000 €.

Naš vložek je 50.000 €, torej 25% od vrednosti nepremičnine. Potrebno je poudariti, da je

minimalna lastna udeležba za pridobitev kredita v Dubaju najmanj 50% od vrednosti

nepremičnine. V tem primeru moramo poiskati prilagojen vir financiranja pri drugih

kanalih.

Izbrani tip stanovanja lahko oddamo za 1.400 € na mesec. Vrednost stanovanja se poveča

v enakem odstotku, kot v Sloveniji (zaradi lažje predstave želimo navesti enake

parametre, kljub temu, da se ti lahko nekoliko razlikujejo):

o V 7-ih letih bo stanovanje vredno 246.000 €

o V 7-ih letih smo z oddajanjem zaslužili okvirno 108.000 € (vračunali smo 11 mesecev na 

leto). 

o V 7-ih letih smo vrnili tudi 70.000 € kredita, ter nam tako iz naslova višjega zneska 

najemnine glede na obroke kredita ostaja še dodatnih 38.000 € (čisti denarni tok)

o V 7-ih letih znaša naše premoženje/zaslužek tako 192.000 € (46.000 € + 108.000 € + 

38.000 €=192.000 €)

Vaše delo: Podpis pogodbe o upravljanju z nepremičnino! Ostalo je naša skrb!

PRO ET CONTRA: Nakup nepremičnine v Dubaju je enako (ali bolj) varen, kot nakup

nepremičnine v Sloveniji. Ko se odločimo investirati v nepremičnino v Dubaju zaradi

namena ustvarjanja profita, moramo biti pripravljeni na mednarodni in zelo likviden trg,

zato tega ne počnite sami. Niso vsa okrožja enako zanimiva za najemnike, zato lahko

napačna odločitev pomeni slabši rezultat. Dobra novica je, da je v primeru dobre naložbe,

finančni rezultat neprimerno boljši od predhodnih opcij.

❖ NAKUP OFF-PLAN PROJEKTA – FLIPPING

Odločimo se za nakup nepremičninskega projekta Off-plan (projekt v fazi izgradnje) za

pogodbeno vrednost 200.000 € (760.000 AED). Za lažje razumevanje povemo, da gre za

studio (garsonjera). Da bi dosegli najvišji možni donos, je lokacija z okoliško infrastrukturo

poglavitnega pomena. Plačilni načrt razvijalca nepremičninskega projekta nam omogoča,
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da v roku cca. 12 mesecev vložimo največ 25% lastnih sredstev, kar pomeni 50.000 €

(192.500 AED), enako kot pri prejšnjih kalkulacijah.

Apreciacija naložbe nam v 12 mesecih zaradi vrhunske mikro in makrolokacije, ter ostalih

strateških prednosti, prinese povišanje vrednosti nepremičnine na 233.000 € (880.000

AED). Na ta način smo ustvarili dobiček v vrednosti 33.000 €, oziroma cca. 85% donos na

vloženi kapital. Če operacijo ponovimo vsako leto naslednjih 7 let, ustvarimo 231.000 €

zaslužka.

Opomba: v navedenih primerih niso všteti stroški notarskih overitev, agencijskih provizij,

vzdrževanja stavbe, mesečnih stroškov in dajatev, ki jih je potrebno v vsakem primeru

odvesti, skladno z veljavno zakonodajo.

POVZETEK NALOŽBE ZA 50.000 EUR

Tip naložbe Premoženje po 7 letih

Vzajemni skladi 30.300 €

Nakup nepremičnine SLO 76.000 €

Nakup nepremičnine Dubaj 192.000 €

Nakup Off-plan projekta – flipping 231.000 €

4.5 Naložba 7-letnega cikla kratkoročnega in dolgoročnega 

oddajanja 

Za predstavitev bomo izbrali rabljeno enosobno stanovanje na lokaciji Dubai Marina,

velikosti cca. 75 m2, za katerega imamo na razpolago proračun 300.000 €. Prikazali bomo

2 opciji in sicer:

o Nakup enega stanovanja z celotnim gotovinskim plačilom, ter njegov donos ,

o Nakup dodatnega stanovanja s pomočjo finančnih vzvodov, ter njihovi donosi.
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KRATKOROČNO ODDAJANJE

Cena dnevnega najema (letno 

povprečje)

130€/dan

Zasedenost 75%

NAKUP ENEGA STANOVANJA Z LASTNIMI SREDSTVI



Mesečni prihodek od nočitev 2.990 €

Letni prihodek od nočitev* 35.880 €

7-letni prihodek 251.000 €

Povišanje vrednosti nepremičnine 

v 7-ih letih****

70.000 €

SKUPNO PREMOŽENJE PO 7-ih 

LETIH***

621.000 €

ROI ***** 15,3 %

DOLGOROČNO ODDAJANJE

Mesečna najemnina 1.625 €

Letna najemnina – 12 

mesecev*

19.500 €

7-letni prihodek 136.500 €

Povišanje vrednosti 

nepremičnine v 7-ih letih****

70.000 €

SKUPNO PREMOŽENJE PO 7-

ih LETIH***

506.500 €

ROI ***** 9,8 %

NAKUP DODATNEGA STANOVANJA S POMOČJO FINANCIRANJA

KRATKOROČNO ODDAJANJE

Cena dnevnega najema (letno 

povprečje)

260€/dan (2 stanovanji)

Zasedenost 75%

Mesečni prihodek od nočitev 5.980 €

Letni prihodek od nočitev* 71.760 €

7-letni prihodek skupaj 502.000 €

Mesečni obrok kredita** 1.600€ (2 stanovanji)

30



7-letni znesek kredita (odšteti) 134.400 € (2 stanovanji)

Poplačilo razlike kredita 

(simulacija-odšteti)

220.000 € (2 stanovanji)

7-letni prihodek 147.600 €

Povišanje vrednosti 

nepremičnine v 7-ih letih****

140.000 € (2 stanovanji)

SKUPNO PREMOŽENJE PO 7-

ih LETIH***

887.600 €

ROE***** 30,6 %

DOLGOROČNO ODDAJANJE

Mesečna najemnina  skupaj 3.250 €

Letna najemnina – 12 

mesecev*

39.000 €

7-letni prihodek skupaj 273.000 €

Mesečni obrok kredita** 1.600 € (2 stanovanji)

7-letni znesek kredita (odšteti) 134.400 € (2 stanovanji)

Poplačilo razlike kredita 

(simulacija-odšteti)

220.000 € (2 stanovanji)

7-letni prihodek minus 81.400 € 

Povišanje vrednosti 

nepremičnine v 7-ih letih****

140.000 € (2 stanovanji)

SKUPNO PREMOŽENJE PO 7-

ih LETIH***

658.600 €

ROE ***** 19,6 %

*Predstavlja bruto znesek pred obdavčitvijo v matični državi. Odšteti so stroški

stanovanja, niso pa vključeni stroški upravljanja.

**Mesečni obrok kredita velja za dobo 20 let, ter znesek 50% od vrednosti nepremičnine,

ki smo jo določili na 300.000 €. Letna obrestna mera je okvirno 3%, vendar se lahko

spremeni, skladno z nihanji na trgu posojil.

***Skupno premoženje pomeni akumulirani znesek, ki ga lastnik, oziroma nepremičnina

ustvari v 7-ih letih in zajema tako najemnine, povišanje vrednosti nepremičnine v 7-ih

letih, ter lastna sredstva v znesku 300.000 eur.

****Predvideli smo 3% letno povišanje vrednosti nepremičnine.

*****ROI in ROE predstavljata seštevek letne najemnine in letnega povišanje vrednosti 

skupaj, vlomljeno z lastnim vložkom v nepremičnino.
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5. POGOSTA VPRAŠANJA

V naslednjih odstavkih vam bomo poskušali odgovoriti na vsa tista vprašanja, ki smo jih v

letih prisotnosti na dubajskem nepremičninskem trgu osvojili iz lastnih izkušenj. To se

nam zdi še posebej pomembno, saj lahko v tej fazi postrežemo z odgovori na vprašanja, ki

se lahko vedno pojavijo pri vlagateljih in ker je dostopnost do točnih informacij zelo

skopa, ali kot smo že omenili, po navadi izkrivljena. Spletni brskalniki namreč najdejo le

vsebine, ki so na voljo brezplačno in ponazarjajo različne tematike na zelo površen in

včasih napačen način in le redko podajo odgovore na vprašanja tistih, ki resnično želijo

investirati v nepremičnine v Dubaju.

(V= Vlagatelj)

(E = Emirati.si)

V: Ali slovenski državljan lahko kupi nepremičnino v Dubaju?

E: Da, slovenski državljani lahko kupijo nepremičnino v Dubaju brez omejitev.

V: Kako lahko kupimo nepremičnino v Dubaju? Nikoli nismo razmišljali o nakupu

nepremičnine v Dubaju in ne vemo, kako in na kak način začeti.

E: Nakup nepremičnine v Dubaju je veliko enostavnejši, kot si lahko predstavljate in

enostavnejši od nakupa nepremičnine v Sloveniji. Ne potrebujete notarskih storitev in

drugih nepotrebnih formalnosti. Vsi posli se uredijo in so registrirani pri DLD (Dubai Land

Department), ki je na nek način primerljiv z našo ZK (zemljiško knjigo).

V: Ali nastanejo dodatni stroški, neglede na končni rezultat, oz. nakup?

E-1: V kolikor se obojestransko odločimo, da skupaj z nami obiščete nepremičninske

projekte neposredno v Dubaju, ne nastanejo nikakršni dodatni stroški, ki ne bi bili posebej

navedeni in definirani v našem splošnem Ceniku, razen stroška poti in nastanitve, ki jih

kupec krije zase v lastni režiji.

E-2: Emirati.si si pridržuje pravico, da vlagatelja (kupca) ne zastopa, v kolikor le-ta ne

izpolnjuje zastavljenih ekonomsko-etičnih predpisov, ki smo jih kot svetovalna agencija

dolžni upoštevati!

V: Kakšne so letalske povezave in ostali stroški:

E: Nam najbližja letališča z neposrednimi povezavami do Dubaja so sledeča: Ljubljana

(omejena opcija), Dunaj, Benetke, Zagreb, Milano, Bologna, Sarajevo. Let traja v

povprečju 6-7 ur. Cena letalske vozovnice se giblje med 380 in 600 € v ekonomskem

razredu. Navedene so povezave z družbo Emirates ali FlyDubai. Cene hotelskih nastanitev

se gibljejo med 60 in 100 € na noč za zelo zadovoljivo namestitev.
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V: Kakšna je razlika med nepremičninsko agencijo in vašo svetovalno

storitvijo?

E: Nepremičninska agencija dela izključno za provizijo od prodaje in vam posledično lahko

nudi in proda tudi nepremičnino, ki ne dosega (in nikoli ne bo dosegala) željenih in

načrtovanih donosov. Naša svetovalna skupina strokovnjakov in investitorjev, ki delujejo

tako na lokalnem dubajskem trgu, kot v Sloveniji, vas bo velikokrat odvrnila od nakupa

slabe opcije, v kolikor bodo pokazatelji negativni.

V: Kako lahko prodam nepremičnino, ki smo jo pred tem kupili v Dubaju?

E: Nepremičninski trg v Dubaju je eden najbolj dinamičnih in likvidnih na svetu. Prodati

nepremičnino v Dubaju pomeni podobno, oziroma lažje, kot prodajati nepremičnino na

dobri lokaciji kjerkoli v Sloveniji. Pri tem je pomemben faktor ta, da jo prodajate po

razumni ceni, oz. ceni, ki jo narekuje trg. Posledično to pomeni, da je vsekakor pozitivno

to, da ste pred tem to isto nepremičnino kupili dovolj ugodno.

Mi vam lahko stojimo ob strani tako pri nakupu, kot tudi bodoči prodaji nepremičnine.

V: Kakšno garancijo imam, da bo moj najemnik redno plačeval najemnino?

E: Najemnine se v Dubaju praviloma plačujejo za eno leto vnaprej. V zadnjih nekaj letih se

ta plačila delijo na kvartale, ali mesece, vendar ob izstavitvi plačilnih čekov, ki so splošno

plačilno sredstvo. Garancija je podana tudi z dejstvom, da so zamude, predvsem pa

neplačila najemnin ustrezno sankcionirane. Prav tako ni zapletov z morebitno prisilno

izselitvijo najemnika v primeru neplačil, kot se občasno to dogaja v Sloveniji.

V: Ali nepremičnino lahko koristimo v lastne namene?

E: Nepremičnina, kljub temu da jo imenujemo »naložbena«, je vaša lastnina in jo lahko

koristite po vaši presoji kadarkoli. V kolikor jo želite vi in vaši družinski člani, ali bližnji

prijatelji občasno koristiti, je za tak način primerno kratkoročno oddajanje. V tem primeru

bo nepremičnina na voljo za vašo lastno uporabo po vaših načrtih.

V: Ali lahko poskrbite za notranjo opremo, oziroma po potrebi bodočo adaptacijo

nepremičnine?

E: V Dubaju imamo prepleteno mrežo partnerjev, ki poleg upravljanja z nepremičnino, po

potrebi poskrbi tudi za notranjo opremo in/ali adaptacijo. Vse operacije potekajo

sinhrono, od začetnih predlogov, cenovnega vrednotenja, vaše potrditve in plačila blaga
ali storitev, do končne izvedbe.

V: Ali so lahko tuji vlagatelji podvrženi prevaram, predvsem pri nakupih Off-plan

projektov?

E: Tveganje za prevare v Dubaju danes praktično ne obstaja, če le upoštevate vsa naša

priporočila. Razvijalci projektov so po zakonu zavezani k dokazovanju informacij o njihovi

likvidnosti in finančni sposobnosti pred pričetkom gradnje npr. stolpnice, ali druge

nepremičnine. Vladni organi in agencije spremljajo in urejajo vse transakcije. Kazni za

kazniva dejanja nepremičninskih prevar so zelo stroge in spori, v kolikor pride do njih, se

rešujejo v kratkih rokih zahvaljujoč posebnim sodiščem izključno za nepremičninski

sektor. Konec leta 2020 je bil s strani DLD sprejet poseben zakon, kateri nalaga razvijalcu

nepremičninskega projekta depozit 50% celotnega zneska naložbe na poseben Escrow

account, katera sredstva se sprostijo šele ob določeni fazi gradnje.
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V: Ali so vsi razvijalci nepremičninskih projektov v Dubaju zanesljivi?

E: Kot drugod v razvitih državah, kjer vlada konkurenca, je tudi v Dubaju veliko gradbenih

podjetij, med katerimi so tudi taka, ki po naših kriterijih niso dovolj dobra, oziroma ne

izpolnjujejo naših željenih standardov. Sodelujemo izključno in brezpogojno le z razvijalci

projektov, ki so uveljavljeni in stabilni, predvsem pa naredijo končni izdelek kakovosten.

V: Kaj pomeni dobra lokacija nepremičnine v Dubaju?

E: Izbrana makro lokacija (okrožje), ter dobra mikro lokacija (lega v stavbi) je garancija za

doseganje apreciacije v časovnem obdobju (porast cene nepremičnine), hitro in

kakovostno oddajanje za nadpovprečne cene, hitro prodajo, v kolikor bi bilo to potrebno

(izstopna strategija in zavarovanje naložbe). Izbor slabe lokacije pomeni nasprotno od

navedenega.

V: Kaj pomeni donos v konkretnih številkah?

E: Slab donos, s slabo izbrano nepremičnino in nepremišljeno naložbo pomeni lahko

finančno polomijo. Dober ali nadpovprečen donos pa pomeni v povprečju med 7 in 9% na

leto, oziroma v posebnih in v naprej načrtovanih primerih tudi do 60% (t.i. Flipping

projekti).

V: Ali se lahko pogajamo o nakupnih cenah?

E: Vsakdo se ima pravico pogajati o nižjih nakupnih cenah, vendar to uspeva le redkim.

Dobre nepremičnine na vrhunskih lokacijah se zaradi globalnega tržišča prodajo praktično

v nekaj dneh od lansiranja nepremičninskega projekta. Včasih je bolj pomembno

pravočasno dobiti željeno nepremičnino, kot se za njo pogajati. Ker posel sklenete ob

nakupu in nikoli ob prodaji nepremičnine, je naša skrb venomer stati ob strani in v korist

vlagatelju, torej vam!

V: Ali je res, da mi nakup nepremičnine v Dubaju omogoči pravico do pridobitve bivalne

vize?

E: Tuji investitor, katerega naložba je višja od 1M AED (okoli 235.000 €), lahko zaprosi za

bivalno vizo. Viza ima veljavo 3 leta, z možnostjo vsakokratnega podaljšanja. Z pridobitvijo

vize vam je omogočena marsikatera dodatna storitev, ki ni zanemarljiva. Zakoni se

nenehno spreminjajo in dopolnjujejo v prid investitorjev. V primeru potrebe, lahko za vse

formalnosti poskrbimo mi, skupaj z našimi partnerji v Dubaju.

V: Če vlagam v Dubaju, lahko odprem račun v lokalni banki?

E: V večini bank tujci lahko pod določenimi pogoji odprejo osebne bančne račune.

Odločitev pa je odvisna od posamezne ustanove. Ni posebnih omejitev za odprtje

bančnega računa nerezidentom. V primeru, da imate bivalno vizo, je ta možnost bistveno

lažja in neomejena.

V: Kaj pomeni, da se v Dubaju ne plačujejo davki?

E: Pomeni točno to, kar navaja stavek. V Dubaju, oz. lokalnim oblastem kot vlagatelj ne

plačujete nikakršnih davkov. Kot državljan Republike Slovenije (ali katerekoli druga

države rezidentstva) pa ste se dolžni pozanimati o vaših obveznostih, ki jih imate do

lokalnih davčnih organov.
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ZAKLJUČEK

Nepremičninske naložbe v Dubaju so sanje in želje mnogih. Pogosto se te ideje ne

uresničijo, saj dvomi glede donosov, varnosti, oddaljenosti in predvsem časa, ki bi ga

porabili, ovirajo potencialne vlagatelje k uresničitvi te ideje. V resnici pa je odgovor

sledeč: donosi so nadpovprečni in bistveno višji od marsikatere svetovne metropole in tu

Slovenija nikakor ne izstopa. Dubaj je med najbolj varnimi lokacijami na svetu, oddaljenost

že dolgo ni več težava, časa pa ne porabite veliko, saj za vse lahko poskrbimo mi. Na žalost

je posledica tega ta, da lahko vlagatelj izgubi zares odlično priložnost. To pa se velikokrat
zgodi tudi zato, ker so znane informacije o nepremičninskih naložbah v dubajski emirat

(predvsem govorimo o informacijah, ki jih zainteresirani pridobijo na spletu), pogosto zelo

pavšalne. Iz tega razloga smo se odločili predstaviti te vsebine in razlage, ki podrobno

opisujejo načine vlaganja in njihove možne rezultate. S tem tudi predstavljamo konkretno

in praktično orodje za ocenjevanje, ki bo omogočilo vlagateljem natančno definicijo, če in

kako vlagati v nepremičnine v Dubaju.

Nemogoče je opisati in strniti vse naše pridobljene izkušnje v tako kratkem poročilu. Kljub

temu upamo, da so informacije, ki smo jih skupaj delili na teh straneh, lahko uporabne, ne

samo zaradi razumevanja dubajskega nepremičninskega trga, temveč tudi zato, da

ugotovimo, kakšni vidiki in mentaliteta sta potrebni, da uspešno uresničite

nepremičninsko naložbo, ki je krojena glede na vaše zmožnosti, potrebe in želje.

Te vsebine so lahko prvi pomemben korak k temu, kako postati vlagatelj, ki išče

MODERNE NALOŽBE in načine vlaganja, predvsem pa vidi potencial tam, kjer ga drugi

spregledajo in so danes nedvomno značilnost dubajskega nepremičninskega sektorja.

Hvala za zaupanje!

Ekipa Emirati.si – Moderne Naložbe
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