
 
 
 
T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme 
d.o.o.- v stečaju, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa stečajna 
upraviteljica Danica Čuk, 
Matična št. 1954598, 
Davčna št. 70764492, 
(v nadaljevanju: operater) 
 
in  
 
Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva-Društvo UP-ornik 
Ruška cesta 11  
2000 Maribor 
(v nadaljevanju: organizator) 
 
 
sklepata naslednjo  
 

 
POGODBO O ZBIRANJU PROSTOVOLJNIH SMS PRISPEVKOV PREKO KRATKE 

ŠTEVILKE 1919 S KLJUČNO BESEDO »UPORNIK5« IN »UPORNIK1« 
 
 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da ima operater status operaterja v skladu z določbami Zakona o elektronskih 

komunikacijah, Ur. l. RS, št. 43/2004 s spremembami, v nadaljevanju ZEKom-1, 
in da je vpisan v register operaterjev, ki se vodi pri Agenciji za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije, 

- da je organizator v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji organiziran za 
opravljanje humanitarne, dobrodelne, kulturne, vzgojnoizobraževalne, 
znanstvene, športne, ekološke, religiozne dejavnosti oziroma deluje kot 
organizirana invalidska organizacija, kar izhaja iz dokumentacije, katero je 
organizator pred podpisom pogodbe predložil operaterju ter je priloga te 
pogodbe, 

- da bo organizator v roku 30 dni od operaterjeve zahteve operaterju posredoval 
vse zahtevane dokumente in da so ti dokumenti priloga te pogodbe.   
 

 
2. člen 

 
Operater se s to pogodbo zavezuje, da bo naročnikom oz. končnim uporabnikom 
operaterja iz omrežja T-2 (v nadaljevanu: pošiljatelji) omogočal pošiljanje SMS sporočil 
na številko 1919, ki je namenjena zbiranju prostovoljnih prispevkov (v nadaljevanju: 
donaciji) za namen Pomoč ranljivim skupinam prebivalstva.  
 



Organizator se zavezuje, da bo zbrane donacije uporabil za namen, opredeljen s to 
pogodbo. 
 
 

3. člen 
 
Pošiljatelji donirajo tako, da pošljejo SMS sporočilo s ključno besedo UPORNIK5 ali 
UPORNIK1 na številko 1919 in kot odgovor na odhodno SMS sporočilo dobijo dohodno, 
zahvalno SMS sporočilo. Odhodno sporočilo se uporabniku zaračuna po veljavnem 
ceniku operaterja, dohodno, zahvalno SMS sporočilo pa se pošiljatelju zaračuna po ceni 
5 EUR (za ključno besedo UPORNIK5) oz. 1 EUR (za ključno besedo UPORNIK1) od 
katerega se ne obračuna in ne plačuje DDV.  
 
Operater se odpoveduje vsem zbranim finančnim sredstvom ter jih v celoti nakaže 
organizatorju. 

 
 

4. člen 
 
Operater bo za sporočila SMS iz svojega omrežja dogovorjeno višino donacije 
pošiljateljem zaračunal na njihovem rednem mesečnem telekomunikacijskem računu.  
 
Operater bo zbrani znesek donacij iz naslova sporočil SMS iz svojega omrežja v skladu 
s to pogodbo organizatorju v roku 30 dni od dneva izstavitve računov s strani 
pošiljateljev v celoti prenakazal na TRR št. SI56 6100 0001 3621 087  (referenca: SI99) 
odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA. 
 
V kolikor pošiljatelj po prejemu računa, izstavljenega s strani operaterja, donacije ne 
plača, operater za to postavko na računu ne vrši izterjave in po štirih mesecih iz svojih 
evidenc odpiše terjatev do kupcev iz naslova donacij. Operater zneska odpisanih 
terjatev do kupcev iz naslova donacij ni dolžan nakazati organizatorju.  
 
 

5. člen 
 
Organizator mora pri oglaševanju SMS številke 1919 jasno navesti, iz katerih omrežij 
ima telefonska številka omogočen dostop, pri tem pa mora operaterja oglaševati na enak 
način kot ostale operaterje.  
 
 

6. člen 
 
Operater ne odgovarja za prekinitve in napake ter za delni ali popolni izpad storitve, če 
je le-to posledica nujnih vzdrževalnih del, naključja ali dogodkov, ki niso pod njegovo 
kontrolo oz. na katere ne more vplivati. 
 
Organizator bo vse morebitne napake pri klicih iz omrežja operaterja na SMS številki 
1919 javljal operaterju na tel.št. 059000002. Operater v nobenem primeru ne odgovarja 
za škodo, ki bi jo zaradi izvrševanja te pogodbe morebiti povzročil organizatorju, s čimer 
organizator izrecno soglaša. 
 



 
7. člen 

 
Organizator se obvezuje, da bo opravljal storitev s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 
Organizator se zavezuje operaterju povrniti vse stroške, ki bi jih le-ta morebiti imel zaradi 
neustreznega izvrševanja te pogodbe.  
 
 

8. člen 
 

V primeru kakršnekoli kršitve te pogodbe na strani organizatorja, ima operater pravico 
pogodbo nemudoma odpovedati z navadnim pisnim dopisom, poslanim priporočeno na 
naslov organizatorja, brez kakršnekoli odgovornosti.  
 
V primeru da organizator izgubi status, kot je naveden v drugi alineji 1. člena te 
pogodbe, je dolžan o tem nemudoma pisno obvestiti operaterja, operater pa v tem 
primeru ravna skladno s predhodnim odstavkom tega člena. Kolikor operater o izgubi 
statusa ni pravočasno obveščen, za vse škodljive posledice odgovarja izključno 
organizator, s čimer le-ta izrecno soglaša. Organizator soglaša, da bo v primeru spora 
na operaterjevo zahtevo vstopil v vse postopke, v katerih bi bil operater zaradi 
izvrševanja določil te pogodbe, in da bo operaterju povrnil vso škodo in vse stroške. 

 
 

9. člen 
 
Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev te pogodbe, če je 
nezmožnost izpolnjevanja pogodbe ali posameznih njenih določil posledica 
nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja 
sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanj tretjih oseb, ki 
niso odvisni od volje strank in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. 
 
 

10. člen 
 
Vsa medsebojna komunikacija pogodbenih strank se bo obravnavala kot zadovoljiva, če 
bo izvedena v pisni obliki preko elektronske pošte, telefaksa ali redne pošte in bo 
dostavljena na naslov druge pogodbene stranke ter naslovljena na predstavnika 
pogodbene stranke, zadolženega za izvajanje te pogodbe. 
 
Predstavnika strank za spremljanje in izvajanje dogovora: na strani operaterja je Anja 
Konda, tel: 059002217, elektronski naslov: ic@t-2.com , na strani organizatorja pa Boris 
Krabonja, tel: 040-880-851, elektronski naslov: bkrabonja@gmail.com . 
 

 
11. člen 

 
Morebitne medsebojne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali 
sporazumno, če to ne bo mogoče, pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 
 



12. člen 
 
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se za 
čas trajanja akcije od dne 18.11.2016 do preklica. 
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bodo veljavne le, če bodo sklenjene v pisni 
obliki kot aneks k tej pogodbi ter podpisane s strani zakonitih zastopnikov pogodbenih 
strank.  
 
 

13. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena 
stranka prejme po en (1) izvod. 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne ____________                               V Ljubljani, dne ____________ 
 
Danica Čuk,         Društvo UP-ornik 
stečajna upraviteljica       Boris Krabonja,  
                                                                                   zastopnik    
     
 


