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Na podlagi prvega odstavka 95. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01, 
110/02 - ZGO) izdaja minister za informacijsko družbo 
 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načrtu oštevilčenja 

 
 

1. člen 
V pravilniku o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 2/02) se v osmem odstavku 6. člena beseda 
»medkrajevnih« nadomesti z besedo »nacionalnih«. 
 
 

2. člen 
(1) Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Kadar uporabnik iz določenega geografskega območja oštevilčenja kliče uporabnika, ki je v 
drugem geografskem območju oštevilčenja, ali če uporabnik s številke, ki ni geografska 
številka, kliče v geografsko območje oštevilčenja, mora pred nacionalno (značilno) številko 
izbrati nacionalno (medkrajevno) predpono (sl. 6).« 

(2) V naslovu slike 6 se črtajo besede »pri medkrajevnih klicih«. 
(3) V tretjem odstavku se beseda »medkrajevnem« nadomesti z besedo »takem«, za besedama 

»izbere operaterja« se doda beseda »nacionalnega«, beseda »medkrajevnega« pa se 
nadomesti z besedo »nacionalnega«.  

(4) V naslovu slike 7 se črtajo besede »pri medkrajevnih klicih«, beseda »medkrajevnega« se 
nadomesti z besedo »nacionalnega«. V prvem stolpcu prve vrstice tabele na sliki 7 se beseda 
»medkrajevnega« nadomesti z besedo »nacionalnega«. 

 
 

3. člen 
(1) V 11. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko uporabnik ob vsakem takem klicu 
prosto izbere operaterja nacionalnega prenosnega omrežja s pomočjo predpone za izbiro 
operaterja nacionalnega prenosnega omrežja (sl. 9).« 

(2) Za novim drugim odstavkom se doda nova slika: 
Sl. 9: Izbiranje številk z uporabo predpone za izbiro operaterja medkrajevnega prenosnega 
omrežja 

Predpona za izbiro operaterja 
nacionalnega prenosnega 

omrežja 

Nacionalna 
smerna koda 

(NDC) 

Uporabniška številka (SN) 

99P(Q(R)) 

99P(Q(R)) 

AB 

ABC 

CD EF GH 

DE FGH 
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4. člen 

V prilogi se v devetem stolpcu devete vrstice tabele nadomesti beseda »medkrajevnih« z besedo 
»nacionalnih«.  
 
 

5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 2680-5/2003 
EVA: 2003-2811-0003 
Datum: 23. 4. 2003 
 
 
 Minister 
 za informacijsko družbo 
 dr. Pavel Gantar 


