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Številka: 381-3/2019-193
Datum: 9. 12. 2019

Zadeva: Javna obravnava osnutka Splošnega akta o spremembah in 
dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja

Na spletnih straneh Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: 
agencija) smo zasledili, da je bil 12. novembra 2019 v javno obravnavo predložen osnutek 
Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja. V osnutku 
splošnega akta se dodaja novo poglavje, v katerem se ureja postopek razveljavitve odločbe o 
dodelitvi elementov oštevilčenja po uradni dolžnosti ter se na novo določajo pravice oziroma 
obveznosti.

Na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko razumemo cilj, ki ga s predlaganim 
splošnim aktom zasleduje agencija, in je usmerjen v reševanje pravic naročnikov (aktivnih 
uporabnikov številk) v primeru, ko agencija po uradni dolžnosti razveljavi odločbo o dodelitvi 
elementov oštevilčenja, ker njen imetnik kljub opozorilu ni poravnal plačila za uporabo 
elementov oštevilčenja oziroma zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. 
Nenazadnje je agencija v začetku letošnjega leta v okviru javnega poziva za predložitev 
predlogov za osnutek novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) predlagala 
dopolnitev zakonskih določb z morebitno obveznostjo o prenosu elementov oštevilčenja na 
aktivne operaterje in predlaganim postopkom tovrstnega procesa. 

Brez poseganja v samo vsebino splošnega akta pa se nam izpostavlja vprašanje njegove 
zakonitosti. Pravice in obveznosti v pravnem redu Republike Slovenije namreč lahko določa le 
zakon. Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 
81/15 in 40/17) v prvem odstavku 63. člena določa podlago za sprejem splošnega akta, s 
katerim agencija določi načrt oštevilčenja, pri čemer v drugem odstavku istega člena opredeli, 
kaj takšen načrt oštevilčenja zajema (določa vrsto, dolžino, zgradbo ter namen in način uporabe 
elementov oštevilčenja, vključno s številkami za klice v sili in številkami, katerih uporaba je 
usklajena na podlagi predpisov EU, omogočati pa mora tudi prenosljivost številk in uvajanje 
novih elektronskih komunikacijskih storitev). Določanje postopka razveljavitve odločbe o 
dodelitvi elementov oštevilčenja in določanje novih pravic in obveznosti po našem mnenju 
presega ta okvir.  Sprejem splošnega akta, ki bi bil lahko vprašljiv z vidika načela zakonitosti, in 
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nadaljnje aktivnosti na podlagi določb takšnega splošnega akta, bi lahko imele neželene 
posledice, zato predlagamo, da razmislite o urejanju tovrstne vsebine v splošnem aktu. 

S spoštovanjem,

mag. Miha Krišelj
    v. d. generalnega direktorja

Pripravil/a:
Tina Bizjak Ahačič
sekretarka

Poslati:
- naslovniku po elektronski pošti
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