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              Predlog
   

 
Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
109/2012, 110/2013, 40/2014-ZIN-B, 54/2014 - Odl.US, 81/2015, 40/2017 in 30/2019 – odl. US) 
izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji 
 

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja 

 
 
 

1. člen 
Druga točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 
62/2013, 107/2013 - popr. in 41/2018) se spremeni tako, da se doda nov stavek:  
»Dodeljen blok številk pa je blok, ki je dodeljen z odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja.«  
  

2. člen 
V Splošnem aktu o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 62/2013, 107/2013 - popr. in 41/2018) se 
za četrtim poglavjem doda novo peto poglavje, ki se glasi:  
 
 
V. POSTOPEK RAZVELJAVITVE ODLOČBE O DODELITVI ELEMENTOV OŠTEVILČENJA PO 
URADNI DOLŽNOSTI  

22. a člen 
(preverjanje obstoja naročniških številk v dodeljenih blokih) 

Agencija pred razveljavitvijo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja po uradni dolžnosti preveri 
stanje številk naročnikov v dodeljenem bloku. 

Imetnik odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja je agenciji dolžan zagotoviti seznam vseh številk 
naročnikov iz dodeljenega bloka. 

22. b člen 
(dodelitev blokov iz razveljavljene odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja) 

Agencija na podlagi pridobljenih podatkov glede številk naročnikov s strani imetnika odločbe o 
dodelitvi elementov oštevilčenja in hkrati z razveljavitvijo obstoječe odločbe o dodelitvi elementov 
oštevilčenja po uradni dolžnosti dodeli posamezne bloke iz te odločbe tistemu operaterju, ki ima 
največ prenesenih številk iz tega bloka. 

Agencija v odločbi o razveljavitvi elementov oštevilčenja določi rok razveljavitve, ki ne sme biti krajši 
od dveh mesecev. 

22. c člen 
(varstvo naročnikov v primeru razveljavitve odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja) 

 

Imetnik, kateremu se odločba o dodelitvi elementov oštevilčenja razveljavlja po uradni dolžnosti, je 
dolžan: 

 vsaj dva meseca pred začetkom učinkovanja razveljavitve odločbe o dodelitvi 
elementov oštevilčenja obvestiti javnost preko svoje spletne strani ali preko 
medijev (oziroma na način kot velja za izpad omrežja o predvidenem datumu 
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prenehanja zagotavljanja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev) in 
naročnike na mesečnih računih, skupaj z opozorilom, da bo po tem datumu prišlo 
do prenehanja delovanja elektronskih komunikacijskih storitev končnim 
uporabnikom; 

 istočasno in na enak način kot je določeno v prejšnji alineji obvestiti javnost in 
naročnike o možnosti menjave operaterja in prenosa številke; 

 olajšati in omogočiti naročnikom menjavo operaterja in prenos številke. 

Neodvisno od obvestila operaterja tudi agencija obvesti javnost o razveljavitvi odločbe o dodelitvi 
elementov oštevilčenja in možnosti menjave operaterja ter prenosa številke.  

 
3. člen 

Dosedanje peto poglavje V. KONČNE DOLOČBE postane šesto poglavje.  
 
 

4. člen 
Ta splošni akt prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 0073-10/2019/      mag. Tanja Muha 
Ljubljana, dne 11. 11. 2019      direktorica 
EVA:  
 
 


