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Obvestilo o spremembi splošnih pogojev 
poslovanja 
 

Naročnike  obveščamo,  da je bil v Uradnem listu RS, št.  130/22 z dne 
11.10.2022 objavljen novi Zakon o varstvu potrošnikov  (ZVPot-1), ki 
se bo pričel  uporabljati  26. 1. 2023. Dne 11.10.2022 je bil  v Uradnem 
listu RS, št.  130/2022 objavljen tudi novi Zakon o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom-2), ki je pričel  veljati 10. 11. 2022. Splošne 
pogoje moramo operaterji  prilagoditi  določbam  novega ZEKom-2 v 
devetih mesecih po njegovi uveljavitvi,  o čemer  smo naročnike  
obvestili  z novico dne 9. 11. 2022.  
 
Z namenom pri lagoditve poslovanja novemu ZVPot -1 in ZEKom-2 smo 
spremenil i  nekatere določbe Splošnih pogojev poslovanja za sklepanje 
pogodb na daljavo in pogodb, ki se sklepajo izven poslovnih prostorov 
ter nekatere določbe Splošnih pogojev poslovanja T -2 Kluba. 
Spremen jeni splošni pogoji  pričnejo veljat i  26. 1. 2023.  
 
Glavna novost, ki jo prinašajo novi splošni pogoji , je pravica potrošnikov 
za uveljavl janje zahtevkov v primeru neskladnost i blaga, storitve al i 
digitalne vsebine. Od 26. 1. 2023 dalje zahtevkov v zvez i z garancijo ne 
bo več mogoče uveljavl jat i neposredno pri T -2, ampak se bo potrebno s 
tem v zvezi obrnit i na pooblaščenega zastopnika za garancijo 
posameznega proizvajalca.  
 
Besedilo novih splošnih pogojev v pdf. obl iki je dostopno na naslednji 
povezavi: 

- Splošni pogoji poslovanja za sklepanje pogodb na daljavo in 
pogodb, ki se sklepajo izven poslovnih prostorov  

- Splošni pogoji  poslovanja T -2 Kluba 
 
S celotnim besedilom novega ZVPot -1 se lahko seznanite na naslednji 
povezavi:   
https:/ /www.uradni - l ist .s i/glasi lo-uradni- l ist-
rs/vsebina?ur l id=2022130&stevi lka=3083  
 

Več informacij v zvezi z novimi splošnimi pogoji lahko dobite na 
telefonski števi lki 064 064 064 al i  v naših poslovalnicah. Pred pričetkom 
veljave novega ZVPot-1 in spremenjenih splošnih pogojev bo T -2 na 
spletni strani in prodajnih mestih objavi l  dodatne koristne informacije za 
naročnike v zvezi s spremembami.  
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