
 

 

 
 
Na podlagi osmega odstavka 97.člena Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, �t. 
30/2001) izdaja minister za informacijsko dru�bo 
 
 
 

PRAVILNIK 
 o pogojih za izdajo odločbe o dodelitvi �tevilk 

 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
Pravilnik  o pogojih za izdajo odločbe o dodelitvi �tevilk (v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik) podrobneje določa pogoje izdaje odločbe o dodelitvi �tevilk operaterju ter 
drugi pravni ali fizični osebi, ki lahko doka�e, da odločbo o dodelitvi �tevilk nujno 
potrebuje zaradi uresničevanja javnega interesa za opravljanje svoje dejavnosti. 
 
 

2. člen 
(pojmi) 

 
Poleg pomena, določenega z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, �t. 
30/2001) (v nadaljnjem besedilu: zakon) imajo pojmi v tem pravilniku naslednji 
pomen: 
 
1. Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona z 
namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko 
delovanje trga telekomunikacij. 
 
2. Blok �tevilk je del �tevilskega prostora, ki je nedeljen ter določen s prvo in zadnjo 
�tevilko. 
 
3. Fizična oseba iz prej�njega člena tega pravilnika, ki ni operater, je samostojni 
podjetnik posameznik, ki je prigla�en v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
dru�be in ki mu na podlagi zakona ali drugega predpisa pripada poseben polo�aj, 
povezan z izvr�evanjem javnih pooblastil ali opravljanjem javne slu�be ali drugih 
storitev splo�nega pomena, ki opravičuje neposredno dodelitev �tevilk s strani 
agencije. 
 
4. Nacionalni �tevilski prostor je obseg telekomunikacijskega o�tevilčenja, s katerim 
upravlja agencija. 
 
5. Pravna oseba  iz prej�njega člena tega pravilnika, ki ni operater, je dr�avni organ, 
pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava, ki mu na podlagi 
zakona ali drugega predpisa pripada poseben polo�aj, povezan z izvr�evanjem javnih 



 

 

pooblastil ali opravljanjem javne slu�be ali drugih storitev splo�nega pomena, ki 
opravičuje neposredno dodelitev �tevilk s strani agencije. 
 
 

3. člen 
(pristojnosti agencije) 

 
Agencija upravlja nacionalni �tevilski prostor telekomunikacijskih �tevilk Republike 
Slovenije, da zagotovi njegovo učinkovito strukturiranje in uporabo ter zadovolji 
potrebe operaterjev in drugih uporabnikov na po�ten in nediskriminacijski način. V ta 
namen agencija pripravi predlog načrta o�tevilčenja, dodeljuje v uporabo �tevilke 
oziroma �tevilske bloke in nadzoruje njihovo uporabo. 
 

 
4. člen 

(odločba o dodelitvi �tevilk) 
 
(1) Odločbo o dodelitvi �tevilk izda agencija na podlagi zakona, načrta o�tevilčenja 
ter tega pravilnika.  
 
(2) Odločbo o dodelitvi �tevilk lahko na podlagi vloge pridobi: 
 
1. operater,  
2. pravna ali fizična oseba, ki lahko doka�e, da �tevilke nujno potrebuje za 

uresničevanje javnega interesa pri opravljanju svoje dejavnosti. 
 
 

5.člen 
(pogoji za dodelitev �tevilk) 

 
(1) Odločbo o dodelitvi �tevilk lahko pridobi operater, ki v vlogi izka�e utemeljeno 
potrebo po �tevilkah. 

 
(2) Utemeljenost zahtevanega obsega �tevilk in njihovo smotrno uporabo izka�e 
operater s projektom, ki vsebuje oceno potreb za prihodnja tri leta in utemeljitve, na 
podlagi katerih dokazuje, da bo dodeljena količina �tevilk v treh letih tudi porabljena. 
 
(3) Projekt iz prej�njega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj: 
1. �tevilo dosedanjih uporabnikov, 
2. pregled dosedanje in načrtovane zasedenosti �e dodeljenega obsega �tevilk, 
3. pregled načrtovane zasedenosti zapro�enega obsega �tevilk, 
4. grafični prikaz rasti uporabnikov v preteklih treh letih, 
5. grafični prikaz načrtovane rasti uporabnikov za prihodnja tri leta;  

  
(4) Odločbo o dodelitvi �tevilk lahko pridobi tudi druga pravna ali fizična oseba, ki 
hkrati s projektom iz drugega odstavka tega člena vlogi doda tudi dokazila o svojem 
posebnem polo�aju in je tovrstna dodelitev predvidena z načrtom o�tevilčenja. 
 



 

 

6. člen 
(dodeljevanje �tevilk) 

 
(1) Vlagatelj ima pravico do izbire določenih prostih �tevilk oziroma blokov �tevilk. 
Agencija vodi tekočo evidenco prostih in zasedenih �tevilk oziroma blokov �tevilk. Ta 
evidenca je brezplačno na vpogled zainteresirani javnosti. 
 
(2) �tevilke se vlagateljem dodeljujejo na podlagi izkazanih potreb v skladu s 
projektom iz drugega odstavka prej�njega člena in glede na obseg porabljenih �e 
dodeljenih �tevilk. �tevilke se dodeljujejo posamično ali v blokih različnih kapacitet v 
skladu z načrtom o�tevilčenja. 
 
(3) Če bi dodelitev �tevilke ali določenih blokov �tevilk lahko �kodila razvoju 
konkurence na področju javnih telekomunikacijskih storitev, agencija ohrani določeno 
količino �tevilk, katero lahko z namenom spodbujanja konkurence, ne glede na 
določbe prvega odstavka tega člena dodeli drugemu operaterju. 
 
 

7. člen 
(vloga za dodelitev �tevilk) 

 
(1) Vloga za dodelitev �tevilk mora vsebovati: 
 
1. podatke o vlo�niku, 
2. podatke o izdanih dovoljenjih 
3. podatki o vrstah javnih telekomunikacijskih storitev, ki jih vlo�nik opravlja, 
4. izpisek iz sodnega registra ali potrdilo upravne enote, 
5. projekt iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika oziroma dokazila o 

posebnem polo�aju vlo�nika iz četrtega odstavka 6. člena. 
 
(2) �teje se, da je vloga za dodelitev �tevilk popolna, če vsebuje vse sestavine, ki so 
določene v prej�njem odstavku tega člena. 
 
(3) Agencija odloča o popolnih vlogah po vrstnem redu njihovega prispetja.  
 
 

8. člen 
(zavrnitev dodelitve �tevilk) 

 
(1) Agencija zavrne dodelitev �tevilk, če ugotovi, da: 
 
1. vlo�nik ni upravičena oseba za dodelitev �tevilk, 
2. je vloga o dodelitvi �tevilk vsebovala neresnične podatke, 
3. bi bila dodelitev �tevilk v nasprotju z zakonom in predpisi sprejetimi na njegovi 

podlagi, 
4. nameravana uporaba ne opravičuje dodelitve zahtevane količine oziroma vrste 

�tevilk, 



 

 

5. pristojbina za �e dodeljene �tevilke ali �tevilčne bloke kljub opozorilu ni bila 
plačana, 

6. je vlo�nik �e kr�il določbe zakona. 
 
 

9. člen 
(zaupnost podatkov in objava odločbe o dodelitvi �tevilk) 

 
Agencija mora zagotavljati zaupnost poslovnih podatkov, ki jih kot take navede 
operater v vlogi za izdajo odločbe o dodelitvi �tevilk in jih ne sme razkriti drugim 
osebam. 
 
 

10. člen 
(čas dodelitve) 

 
Odločbo o dodelitvi �tevilk izda agencija za nedoločen čas. 
 
 

11.člen 
(pogoji v odločbi o dodelitvi �tevilk) 

 
Odločba o dodelitvi �tevilk operaterju lahko vsebuje  tudi pogoje, ki se nana�ajo na 
dodeljevanje �tevilk operaterja drugim uporabnikom, v primeru, da je bilo to 
dodeljevanje predvideno v projektu iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika in je 
v skladu z načrtom o�tevilčenja. 
 
 

12.člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati 3.člen do 18.člen pravilnika o 
o�tevilčenju v javnih telekomunikacijskih omre�jih (Uradni list RS, �t. 57/99) 
 
 

12.člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
�tevilka: 2680-7/2001 
Datum: 
 
 
                                                                                      Dr. Pavel Gantar 
                                                                                         MINISTER 


