
Mobilitatis Omni

MiRi, Murska Sobota

mag. mag. Marko Savić, direktor

Plese 9a, 9000 Murska Sobota

Mat. št.: 8251410000 Davčna št.: 40703274

(v nadaljevanju kot »inštitut«)

in

_____________________________________

(naziv pravne osebe/ime posameznika/ce)

_____________________________________

naslov (ulica, pošta)

_____________________________________

Mat. št.: _______________________ ID za DDV: _____________________

Odgovorna oseba/zastopnik: ______________________________________, ______________________

Oseba za stik: ___________________________, ____________________________

__________________________________________________________________

(v nadaljevanju »članica«)

Pristopna izjava

I.

Ta Pristopna izjava potrjuje vzajemne namere članice in inštituta glede možnih transakcij,

prizadevanj in pobud opisanih v nadaljevanju.

Ta dokument sam po sebi ne predstavlja izvršljive pravne pogodbe.

II.

Stranki se s podpisom te pristopne izjave dogovorita o namenu skupnega sodelovanja in vključitvi v

inštitut z namenom povezovanja politik in gospodarstva z vzdržno, vključujočo in aktivno mobilnostjo

prek razvoja trajnostne infrastrukture in frekvenčnih povezav trajnostne mobilnosti ter celotnega

javnega potniškega prometa v Sloveniji in obmejnih regijah sosednjih držav.

V inštitutu združujejo interese razvoja trajnostne infrastrukture v Sloveniji in obmejnih regijah

sosednjih držav tako gospodarske družbe kot občine ter druge zasebne, civilne in javne pravne osebe,

vključno s posamezniki in posameznicami pod imenom Mobilitatis Omni.

III.

Stranki razumeta trenutno stanje zadev, kot sledi:

1. Obmejne in osrednje regije imajo slabo razvito trajnostno infrastrukturo, kar je priložnost za

razvoj, še posebej trajnostne prometne in energetske infrastrukture.

2. Stranki se strinjata, da je prednostni projekt te pobude organizacija, koordinacija in

komunikacija za ponovno frekvenčno vzpostavitev vseh železniških prehodov in nadgradnja

obstoječega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji in obmejnih regijah, po predlogu

Mobilitatis Omni za štiri jedrne in sedem razširjenih železniških koridorjev, vključno s



komplementarnimi trasami in frekvencami medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa

ter predlogu petnajstih železniških linij javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji in

obmejnih regijah štirih sosednjih držav.

3. Direktor inštituta je že opravil številne razgovore s ključnimi deležniki na lokalni, regionalni

in državni ter mednarodni ravni z namenom zagnati omenjeni prednostni projekt.

4. Članica se bo vključila v inštitut s podpisom te Pristopne izjave v novem krogu vključitve v

inštitut, v letu 2023.

5. Za vključitev v inštitut se članica obveže vplačati pristopno članarino skladno s členom IV. te

Pristopne izjave.

IV.

Članica bo v novem krogu vplačala priporočeno pristopno članarino po formuli: 20 € letne članarine

pomeni 1 glas v deležu institutaPristopna članarina je tri-kratnik izbrane letne članarine s strani

članice.

Članica se obveže izbrati pristopno članarino v priporočeni višini _________,____ € in pripadajočo

letno članarino v višini ________,___ €. Članica se zaveže:

plačati izbrano

pristopno članarino v višini:

v naslednjih letih pripadajočo

letno članarino v višini:

kar ob formuli 20 € je en

glas pri odločanju in v

deležu inštituta pomeni

__________,___  €; __________,___ €; ______

glasov v deležu inštituta.

Članica se obveže plačati pristopno članarino v izbrani višini v roku trideset (30) dni po podpisu te

Pristopne izjave in prejemu računa za pristopno članarino.

Drugih finančnih obveznosti, razen letne članarine, članica nima. Članica tudi ne odgovarja za

obveznosti inštituta.

Vse nadaljnje naloge in odgovornosti v zvezi z organizacijo, koordinacijo in komunikacijo

prednostnega terdrugih projektov infrastrukturne narave so določene z internimi pravnimi akti

inštituta.

Inštitut: Članica:

mag. mag. Marko Savić, direktor inštituta ___________________________

(ime in priimek ter naziv)

_____________________________ _____________________________

(podpis) (podpis)

Datum: ___________ Datum: ___________

(posluje brez žiga) (podpis odgovorne osebe, datum in žig za pravne osebe)


