
 
 

Priloga

Obrazec za vlogo za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja oziroma o vračilu  
neuporabljenih elementov oštevilčenja

Ta vloga se nanaša na (ustrezno označiti):

dodelitev elementov oštevilčenja
vračilo elementov oštevilčenja

Podatki o vlagatelju:

Izpolni fizična oseba
Ime in priimek

Naslov

Davčna številka

Kontaktna oseba, telefon,
e-pošta

Izpolni pravna oseba
Firma (polni naziv)

Firma (skrajšan naziv)

Sedež

Davčna številka

Zakoniti zastopnik

e-pošta zakonitega 
zastopnika
Kontaktna oseba splošni 
podatki, telefon,faks, e-
pošta 

Dokazi o tem, da je vlagatelj upravičen do dodelitve elementov oštevilčenja -66.člen (1)

Operater:

- navesti vpisno številka operaterja v uradni evidenci operaterjev
- navesti javna komunikacijska omrežja oziroma javne komunikacijske  storitve  za  katera 
   potrebuje elemente oštevilčenja 

Druga fizična ali pravna oseba:

- vlogi priloži dokaze da elemente oštevilčenja potrebuje za opravljanje dejavnosti, ki je v
javnem interesu, kakor je določeno v področni zakonodaji ali predpisih EU, ki se 

    nanašajo na elemente oštevilčenja.



 
 

Podatki o vrsti, količini in namenu uporabe elementov oštevilčenja, ki jih vlagatelj želi dobiti 

(oz. podatki o vrsti, količini  posameznih vrst elementov oštevilčenja, ki jih vlagatelj želi vrniti)

Geografske številke

- v skladu z ustreznim  določilom (7. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o
geografskih številkah  vlagatelj lahko sam izbere proste bloke številk. 

- podati je treba utemeljitev, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo dodeljena 
količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena in podatke o tem kolikšen 
delež morebiti že dodeljenih elementov oštevilčenja zahtevane vrste je že 
uporabljenih (aktivnih):

Navesti je potrebno željen blok oz. bloke številk izza izbranih medkrajevnih kod (TC) v
naslednjem formatu za zapis (nacionalne (značilne) številke (N(S)N)) osemmestne :  
AB1C1D1E1F1G1H1 do AB2C2D2E2F2G2H2

 
Negeografske številke

- v skladu z ustreznim  določilom (8. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o
negeografskih številkah  vlagatelj lahko sam izbere proste številke oziroma bloke 
številk razen v primeru negeografskih številk, ki se uporabljajo za potrebe storitev 
komunikacije med napravami (M2M/IoT). Le te se dodeljujejo po vrstnem redu 
prostih številk.

- podati je  treba utemeljitev, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo dodeljena 
količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena in podatke o tem kolikšen 
delež morebiti že dodeljenih elementov oštevilčenja zahtevane vrste je že 
uporabljenih (aktivnih).

V odvisnosti od vrste negeografskih številk je potrebno navesti:
- posamezno številko oz. številke  v formatu  za zapis (nacionalne (značilne) številke 
(N(S)N)) osemmestne ali šestmestne: ABCDEF(GH) 

- blok oz. bloke številk v naslednjem formatu za zapis (nacionalne (značilne) številke 
(N(S)N)) osemmestne :  AB1C1D1E1F1G1H1 do AB2C2D2E2F2G2H2
 
 

- negeografske številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih omrežjih
 
 
 

- negeografske številke, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (na primer za potrebe prenosa govora po 
internetnem protokolu)

 



 
 

Negeografske številke za brezplačne storitve:

- mednarodne storitve brezplačnega klica: (0) 800 xxxxx

- nacionalne storitve brezplačnega klica: (0) 80 xxxx(xx)

 

- negeografske številke za premijske storitve:  (0) 90 xxxx(xx)

 

- negeografske številke, ki se uporabljajo za dostop do posebnih omrežij (podatkovna 
omrežja, internet, navidezna zasebna omrežja ...): (0) 88 xxxxxx
 
 

- negeografske številke, ki se uporabljajo za storitve daljinskega glasovanja, masovno 
klicanje ..., in so lahko šest-, sedem- ali osemmestne: (0) 89 xxxx(x)(x)

- negeografske številke, ki se uporabljajo v fiksnih in mobilnih javnih omrežjih za potrebe 
storitev komunikacije med napravami (M2M/IoT): (0) 91 xxxxxxxxxx

Navesti število blokov
Blok številk

Mobilno javno omrežje Fiksno javno omrežje

Bloki v obsegu 10.000 številk
Bloki v obsegu 100.000 številk
Bloki v obsegu 1.000.000 številk
Bloki v obsegu 10.000.000 številk

 

Nacionalne smerne kode (NDC) – (v skladu z določili načrta oštevilčenja)

AB

ABC

ABCD

Številke skrajšanega izbiranja

– v skladu z ustreznimi določili (9.člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o številkah 
skrajšanega izbiranja jih določi in dodeli agencija

*opomba:



 
 

Številke skrajšanega izbiranja se dodeljujejo in vračajo posamično, v primeru zahtev po tri-
in štirimestnih številkah kratkega izbiranja se praviloma uporabi postopek javnega razpisa.

Vrste številk skrajšanega izbiranja:

- 11P(Q(R)):

- 116QRT:

- 118Q(R) :

- 19P(Q(R)):

Predpona za izbiro operaterja prenosnih omrežij 10PQ

- v skladu z ustreznim  določilom (10. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
predponi za izbiro operaterja prenosnih omrežij jo določi in dodeli agencija.

10PQ :

Usmerjalna koda 98MN

- v skladu z ustreznim  določilom (11. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
usmerjalni kodi jo določi in dodeli agencija.

98MN

Ustrezno označiti  uporabo Vrsta omrežja

Mobilno javno omrežje

Fiksno javno omrežje

Koda podatkovnega omrežja DNIC

- v skladu z ustreznim  določilom (17. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o
identifikacijski kodi podatkovnega omrežja jo določi in dodeli agencija.

293 P

Koda mobilnega omrežja MNC

- v skladu z ustreznim  določilom (18. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
mednarodni oznaki mobilnega naročnika jo določi in dodeli agencija.

MNC



 
 

Koda mednarodne signalizacijske točke - ISPC

- v skladu z ustreznim  določilom (19. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o kodi
mednarodne signalizacijske točke jo določi in dodeli agencija.

ISPC

V skladu z določili ITU-T Priporočila Q.708 je treba navesti še naslednje podatke:

- funcionalnosti omrežnega elementa (STP, SEP, SCCP, ISC, GMSC …):

- proizvajalca in tip omrežnega elementa, ki mu bo dodeljena koda:

- poštni naslov kraja, kjer je/bo vaša oprema (omrežni element) instalirana:

- enotno ime signalne točke ISPC, kakor želite, da bo vpisano v ITU-T- TSB listo:

- predviden čas začetka obratovanja (mesec, leto):

- identifikacija vsaj ene planirane MTP signalne relacije:

- ime in naslov oddaljene signalne točke:

- lokacija oddaljene signalne točke:

- ISPC koda oddaljene signalne točke, če je znana:

Koda nacionalne signalizacijske točke - DPC, OPC

- v skladu z ustreznim  določilom (20. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o 
kodi nacionalne signalizacijske točke jo določi in dodeli agencija.

DPC, OPC

Številka izdajateljeve oznake - IIN

- v skladu z ustreznim  določilom (21. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o številki 
izdajateljeve oznake jo določi in  dodeli agencija

IIN

Koda proizvajalca opreme

– v skladu z ustreznim  določilom (22. člena) Splošnega akta o načrtu oštevilčenja o  kodi 
nestandardne opreme jo določi in  dodeli agencija



 
 

IZJAVA

Izjavljamo, da s podpisom jamčimo za resničnost in popolnost podatkov navedenih v tej vlogi.

Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba:
/ime in priimek/

/podpis/

Datum :

Žig

Če je potrebno vlagatelj obrazcu priloži naslednje priloge (*):

1. Ustrezno pooblastilo v primeru podpisa pooblaščene osebe
2. Projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta

Ustrezno izpolnjen obrazec vključno s prilogami je treba poslati Agenciji za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana, priporočeno po pošti.


