
      PRILOGA K 10 TOČKI  

 

                      

NAJEMNA POGODBA 
 
sklenjena med pogodbenima strankama: 
 
1. OBČINA KOBILJE, Kobilje 35, 9227 Kobilje,  
     ki jo zastopa župan Stanko GREGOREC 
     (v nadaljevanju: najemodajalka) 
     in 
2. AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,  
    BAKOVSKA 29 A, 9000 Murska Sobota,  
    ki jo zastopa direktorica Ana KRALJ, 
    (v nadaljevanju: najemnica); 
 
kot sledi: 
 
1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da opravlja najemnica dejavnost javnih linijskih prevozov potnikov v 
notranjem cestnem prometu med drugim tudi na območju občine Kobilje. Glede na določila ZPCP je 
naloga občine, da omogoča izvajanje javnih linijskih prevozov. Glede na navedeno imata pogodbeni 
stranki skupen interes za omogočanje javnih linijskih prevozov iz kraja Kobilje za prebivalce občine 
Kobilje. Glede na navedeno bo najemodajalka tudi v naprej omogočala garažiranje dveh avtobusov 
najemnice v svojih dveh garažnih prostorih na naslovu Kobilje štev. (dopolnite s hišno številko). 
 
2. člen 
Najemnina za dve avtobusni garaži znaša 100,00 EUR na mesec brez DDV. Najemnica bo plačala 
najemnino v roku 15 dni po prejemu računa, z nakazilom na TRR najemodajalke. V znesek najemnine 
so vključeni vsi stroški najemodajalke in tudi vsa morebitna škoda, ki bi jo morebiti utrpela 
najemodajalka ali druge osebe v zvezi s predmetom te pogodbe. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da 
najemnica plača za vso dosedanjo uporabo dveh garaž znesek 1.000,00 EUR brez DDV, pri čemer je 
upoštevan tudi dosedanji vložek najemnice. Občina Kobilje pa izjavlja, da se odpoveduje pravici 
zahtevati plačilo od AP MS d.d. za vso dosedanjo uporabo garaž, ki so predmet te najemne pogodbe. 
 
3. člen 
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas in prične veljati, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika 
obeh pogodbenih strank.  
Najemodajalka se odpoveduje pravici razdreti ali odpovedati to pogodbo. Pogodba lahko preneha na 
osnovi pismenega sporazuma obeh pogodbenih strank. 
Najemno razmerje začne teči s 01.09.2012. 
 
4. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore izhajajoče iz te pogodbe reševali 
sporazumno. V kolikor do sporazuma ne pride, je za reševanje sporov izhajajočih iz te pogodbe, 
pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti. 
 
5. člen 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe, so veljavne le, v kolikor so sklenjene v pismeni obliki. 
Pogodba je pisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva izvoda. 
 
 
V Kobilju, dne        V Murski Soboti, dne 
 
Najemodajalka:        Najemnica: 


