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Naša storitev upravljanja z nepremičnino je preprosta in cenovno 

ugodna rešitev za vsakega lastnika nepremičnine v Dubaju. Delujemo v 

interesu lastnika nepremičnine in z njo upravljamo preudarno in skrbno, 

kot bi bila naša last.

Naša celovita storitev upravljanja zajema:
❖ Neposreden stik z osebo v agenciji, ki je določena za skrb vaše 

nepremičnine.

❖ Takojšnja intervencija v primeru potrebe reševanja napak ali drugih 

težav, ki se pojavijo najemniku.

❖ Preventivno vzdrževanje.

❖ S skrbnostjo dobrega gospodarja tako povečati vpliv na višjo 

najemnino.

❖ Periodične kontrole nepremičnine in poročanje o stanju.

❖ Obveščanje lastnika v primeru pravnih ali zakonskih sprememb.

❖ Skrb za pravočasno pobiranje najemnine in opozarjanje najemnikov.

❖ Pravočasna predpriprava in oglaševanja v primeru zamenjave 

najemnikov, oziroma podaljšanja pogodb z obstoječimi najemniki.

❖ Izbira ustreznih ponudnikov komunalnih ali drugih servisnih storitev.

❖ Skrb za čiščenje in ureditev nepremičnine po odhodu najemnikov in 

priprava na nove najemnike.

❖ Asistenca pri reševanju pravnih stvari ali vprašanj.



Kdo stoji za storitvijo upravljanja z vašo nepremičnino 

V Dubaju imamo prepleteno mrežo sodelavcev in partnerjev, ki so

strokovnjaki na področju upravljanja nepremičnin in razpolagajo z

ustreznimi licencami. Z portfeljem več kot 600 nepremičnin v

upravljanju za državljane različnih svetovnih narodnosti, je to naša

garancija, da bo vaša nepremičnina v popolnoma varnih rokah.



Upravljanje z nepremičnino

Emirati.si preko svojih partnerjev zagotavlja kvalitetno in

zanesljivo upravljanje vaše nepremičnine s fokusom na

zagotavljanje najvišjih možnih donosov v danem

časovnem obdobju. Skrb za vašo nepremičnino je za nas

ključna.

Sodelujemo samo z izbranimi partnerji, ki na dubajskem

nepremičninskem trgu delujejo že od leta 2006 in jim je

upravljanje z nepremičninami drugih osnovna dejavnost.

Večletna prisotnost na lokalnem trgu je tudi garancija za

dobre poslovne vezi v celotni verigi nepremičninske

industrije.

Ugodnosti za lastnike nepremičnin

❖ Glede na to, da imate v lasti nepremičnino, ki se nahaja v tujini in 

želite biti popolnoma brez skrbi za njeno stanje, hkrati pa želite 

imeti v Dubaj »oči in ušesa«, lahko vedno računate na nas.

❖ Smo opora najemnikom v primeru težav in nujnih primerov, 

vzdrževanjem nepremičnine ter drugih vprašanj.

❖ Smo lokalni predstavnik lastnika nepremičnine, ki vsakokrat ukrepa 

v prid njegovih interesov in izvaja storitve v skladu z zahtevami in 

pogoji vladnih predpisov.

❖ Nenehno vas obveščamo o vseh novostih in spremembah, ki jih 

vladne agencije uveljavljajo v prid izboljšanja lastniško najemniških 

razmerij.

❖ Smo vez med vami kot lastniki na eni strani, ter gradbenimi 

podjetji, združenjem lastnikov stanovanjskih skupnosti in vladnimi 

službami na drugi strani.

❖ Smo partner med vami in spremljajočimi dejavnostmi kot so: 

oglaševalci vaše nepremičnine na svetovnih portalih, notranji 

oblikovalci in dobavitelji opreme, bančnimi svetovalci, 

zavarovalnicami, odvetniki in mnogo več.

❖ Predstavljamo zagotovilo, da za vas skrbi izključno upravljalec 

premoženja, ki je licenciran s strani RERA (Real Estate Regulatory

Agency).



Najemniki, najemne pogodbe in ostala pravila

❖ V Dubaju dobri in stabilni najemniki najemajo nepremičnine samo pri 

izkušenih in licenciranih agencijah, ki jim daje zagotovilo za 

kvalitetno bivanje brez nepričakovanih nevšečnosti.

❖ Natančen pregled karakteristike najemnika, ki zagotavlja stabilno 

izhodišče za lastnika.

❖ Večletni dobri poslovni odnosi z svetovnimi korporacijami in podjetji, 

ki delujejo v Dubaju (npr. Microsoft, Coca Cola, HP, letalske 

družbe…), s pomočjo katerih lažje in hitreje dobimo kvalitetnega 

najemnika. Vse te multinacionalke namreč nenehno menjajo svoj 

kader na delovnih mestih v Dubaju in nenehno iščejo dobre 

nepremičnine za najem.

❖ Dolgoročna partnerstva z mediji in oglaševalskimi portali, ki 

doprinesejo k hitri oddaji prazne nepremičnine.

❖ Najemne pogodbe, registrirani v sistemu Ejari, ki uravnava najemna 

razmerja in pripomore k zaščiti obojestranskih interesov.

❖ Pobiranje najemnin in izplačila lastnikom, v kolikor le ti nimajo 

bančnega računa v Dubaju.

❖ Periodična inšpekcija stanja nepremičnine, ter preverjanje 

morebitnih kršitev s strani najemnikov, kot so: dajanje v podnajem, 

število registriranih oseb v stanovanju, zasedenost nepremičnine, 

morebitno ogrožanje skupnosti in kršitve reda in miru, ter ostalih 

določil v pogodbi .



Finančne koristi

❖ Zagotovilo, da so morebitne nepravilnosti, napake, poškodbe ali 

druge težave urejene v najkrajšem možnem času in brez nadaljnjih 

nepotrebnih finančnih posledic in stroškov.

❖ Trženje nepremičnin še pred odhodom obstoječih najemnikov s 

ciljem čimprejšnje zapolnitve in s tem finančne dobrobiti in hitrega 

obrata.

❖ Skrb in zagotovilo, da bo obstoječi najemnik, ki zapušča 

nepremičnino, še pred odhodom poravnal vse morebitne še 

neplačane obveznosti v celoti.

❖ Celovit in konkurenčen servis vezan na prenovo, beljenje, 

servisiranje različnih sistemov in drugih poškodb, ki se pojavijo z 

obratovanjem nepremičnine.

❖ Proaktivna in natančna navodila za preprečitev situacij, ki bi lahko 

pomenila izgubo prihodka iz naslova najemnin, nastalih zaradi in na 

strani najemnika.

❖ Pravočasno obveščanje glede podaljšanja najemnih pogodb, 

popravka cen najemnin, zavarovanja premoženja, ter drugih 

pomembnih informacij, ki zagotavljajo stabilno vrednost 

nepremičnini.



Inšpekcijski pregled nove nepremičnine

Emirati.si v sodelovanju s svojimi pogodbenimi partnerji smo vedno na

voljo zagotoviti novemu lastniku nepremičnine tudi inšpekcijske

preglede še pred primopredajo s strani gradbenega podjetja, ali

predhodnega lastnika v primeru rabljene nepremičnine. Imamo

usposobljen kader in strokovnjake, ki znajo iskati in najti napake na

izvedbi, hkrati pa znajo temu primerno tudi ukrepati in od gradbenega

podjetja zahtevati ustrezno sanacijo in popravilo. Nepremičnina se

pregleda na vseh lokacijah, tako zunanjost, kot notranjost, nakar sledi

končno poročilo in zapisnik.

Primopredaja nove nepremičnine

V zaključni fazi bomo poleg končnega inšpekcijskega pregleda, v

vašem imenu in po vašem pooblastilu prevzeli tudi ključe

nepremičnine in vam jih predali, oziroma jih predali v uporabo novemu

najemniku. Ta storitev je vključena glede na predhodno overjeno

Pooblastilo (POA – Power Of Attorney). POA Pooblastilo se po navadi

podpiše in pravno uredi že med samim nakupom nepremičnine, ter

tako zagotavlja, da vse aktivnosti namesto vas uredimo mi, skupaj z

našimi pogodbenimi partnerji.

V tej storitvi je vključeno:

❖ Uskladitev termina primopredaje.

❖ Prisotnost pri primopredaji in izročitev ključev in ostale 

spremljajoče dokumentacije.

❖ Predaja poročila o pregledih in zaznambah glede morebitnih napak 

in reklamacijskih zahtevkov.

❖ Pomoč pri vzpostavitvi komunalnih storitev in drugih javnih služb.
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