
SPREMEMBA VZORČNE PONUDBE ZA ZAKLJUČEVANJE KLICEV V JAVNEM 
MOBILNEM TELEFONSKEM OMREŽJU T-2  

 
 
T-2 d.o.o. s 1.1.2010 uveljavlja  naslednje spremembe v Vzorčni ponudbi za zaključevanje 
klicev v javnem mobilnem telefonskem omrežju T-2:  
 
 
1.Spremeni se točka C. Cene storitev 
 
Nova točka C. Cene storitev se glasi: 

 
Cenik zaključevanja klicev T-2   
 brez DDV z DDV 
Cena minute 0,0742 0,0890 
   
Obračun je sekundni. 
Če je medomrežna povezava namenjena izmenjavi prometa lastnih naročnikov, vsak operater 
krije stroške vzpostavitve, testiranja, vzdrževanja in sprotnega konfiguriranja podatkovnih baz 
medomrežne povezave na svoji strani, kot tudi vse stroške iz naslova signalnega prometa  
medomrežne povezave na svoji strani.  
 
 
2. Dodajo se točke F, G, H: 
 
 
F. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 
 
T-2 ni odgovoren za: 
- prekinitve in napake ali delni oz. popolni izpad omrežja, če je le-to posledica nujnih 
vzdrževalnih del, naključja ali dogodkov, ki niso pod njegovo kontrolo oziroma na katere ne 
more vplivati, 
- nepravilnosti nastale zaradi uporabe neustrezne telekomunikacijske opreme ali ravnanja 
naročnika, 
- škodo, ki nastane zaradi neprimerne, nepravilne ali neustrezne uporabe telekomunikacijske 
opreme, 
- nepravilnosti nastale zaradi ravnanja ali opustitve drugega operaterja 
- zagotavljanje zaščite in zasebnosti podatkov, prenesenih preko njegovega omrežja. 
 
T-2 v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo, izgubljeni dobiček ter 
nepremoženjsko škodo.  
 
 
G. ZAVRNITEV ZAHTEVE ZA SKLENITEV POGODBE O MEDOMREŽNEM 
    POVEZOVANJU 
 
T-2 ima pravico zavrniti zahtevo za sklenitev pogodbe o medomrežnem povezovanju zaradi 
hujše kršitve veljavne zakonodaje s strani operaterja, v primeru nevarnosti za varnost 
obratovanja lastnega omrežja, nevarnosti za nemoteno vzajemno delovanje storitev, 



nevarnosti za celovitost lastnega omrežja ter zaradi nezadostne ravni varnosti zaščite 
podatkov ali varnosti okolja s strani operaterja oz. drugega razumnega razloga.  
 
 
H. SANKCIJE ZA KRŠITEV POGODBE IN ODPOVED POGODBE O  
    MEDOMREŽNEM POVEZOVANJU 
 
T-2 lahko prekine z nudenjem storitev po sklenjeni pogodbi o medomrežnem povezovanju, če 
operater tudi po predhodnem pisnem opozorilu nemudoma ne preneha s kršitvami sklenjene 
pogodbe, Vzorčne ponudbe ali veljavne zakonodaje.  
 
T-2 lahko v primeru kršitve te Vzorčne ponudbe, sklenjene pogodbe ali veljavne zakonodaje 
odpove sklenjeno pogodbo o medomrežnem povezovanju z enomesečnim odpovednim 
rokom, če operater tudi po predhodnem pisnem opozorilu ne preneha s kršitvami. 
 
Operater je dolžan T-2 povrniti vse stroške, ki mu jih je povzročil naklepno ali iz 
malomarnosti.  
 
Nobena pogodba stranka ni dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti škode, ki je nastala 
 zaradi višje sile oziroma zaradi naključja ali dogodka, ki ni pod njeno kontrolo oziroma na 
katerega le-ta ni mogla vplivati. 
 
 
3. Zaradi dodanih točk F, G, H se obstoječa točka G spremeni v točko J. 
 
 
V Mariboru, dne  30.11.2009 
 
 
 
 
                                                                                     
             Uroš Rožič 
        direktor T-2 d.o.o.              
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  


