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A Splošno  

A.1 Uvod  

Z množico vseh številk, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, na podlagi javnega pooblastila upravlja Agencija 

za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), kot izhaja iz 62. člena 

Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US, 81/15, 

40/17, 30/19 - odl. US; v nadaljevanju: ZEKom-1). Razpisna dokumentacija opisuje postopek javnega razpisa za 

ponovno dodelitev elementov oštevilčenja, katerih imetnik je bila družba Detel Global d. o. o. do razveljavitve 

predhodnih odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja z odločbo št. 3822-5/2019/2 z dne 24. 2. 2021. 

Glede na izražene potrebe deležnikov po elementih oštevilčenja na podlagi »Javnega poziva za pridobitev 

mnenj in interesa zainteresirane javnosti glede dodelitve odvzetih elementov oštevilčenja«, družbi Detel Global 

d. o. o., z dne 16. 7.2021, ki se je zaključil 16. 8. 2021, je agencija v Uradnem listu Republike Slovenije št. 

135/2021 z dne 27. 8. 2021 objavila »Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev elementov oštevilčenja«, št. 

38212-1/2021/1 z dne 27. 8. 2021 (v nadaljevanju: sklep o uvedbi javnega razpisa), ki ga je sprejela na podlagi 

38. člena v povezavi s 65. členom ZEKom-1. 

Agencija je namreč na podlagi javnega poziva za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve 

odvzetih elementov oštevilčenja, objavljenega 16. 7. 2021, prejela štiri prijave oziroma štiri izražene interese 

za pridobitev predmetnega številskega prostora in na podlagi odziva zainteresirane javnosti, na podlagi česar 

mora, skladno z določili drugega odstavka 65. člena ZEKom-1, pred izdajo odločbe o dodelitvi predmetnega 

številskega prostora izvesti javni razpis in izbrati najbolj primernega ponudnika. Agencija zato zainteresirane 

ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, ki morajo biti pripravljene skladno s sklepom o uvedbi javnega 

razpisa in razpisno dokumentacijo. 

A.2 Sodelovanje na razpisu 

Na razpisu lahko kot ponudnik s predložitvijo ponudbe sodeluje operater, ki pridobljene elemente oštevilčenja 

lahko dodeljuje v uporabo svojim uporabnikom pod enakimi, stroškovno naravnanimi in preglednimi pogoji, 

kakor izhaja iz drugega odstavka 65. člena ZEKom-1). 

Ves čas trajanja javnega razpisa se vsi subjekti, ki oddajo ponudbo, štejejo za ponudnike. Vsak ponudnik lahko 

predloži samo eno ponudbo in mora izpolnjevati vse pogoje tega javnega razpisa. Skupna ponudba več 

ponudnikov (konzorcij) ni dovoljena. 

Oddana ponudba mora biti veljavna najmanj do 8. 11. 2021.  

 

A.3 Zaupnost podatkov in postopka 

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in 

ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb agencije, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega 

razpisa (komisija za vodenje javnega razpisa). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki 
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vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter 

druge poslovne podatke v skladu z določili 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v 

nadaljevanju: ZPosS). 

Podatkov, ki vplivajo na izbiro, ponudnik ne sme označiti za zaupne. Podatkov, ki vplivajo na izbiro in bi bili 

označeni kot zaupni, agencija ne bo obravnavala kot zaupne. 

Agencija bo vse osebne podatke v ponudbeni dokumentaciji obravnavala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679)1. 

Kot poslovno skrivnost bo agencija obravnavala le tiste dokumente iz ponudbe, ki bodo imeli v desnem 

zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki 

je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del jasno 

označen, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.  

Ne glede na navedeno, bo agencija skladno s četrtim odstavkom 39. člena ZEKom-1 seznam ponudnikov in 

predložene ponudbe do konca poteka roka za predložitev ponudb varovala kot poslovno skrivnost. 

Agencija ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj.  

A.4 Način izbire najustreznejše ponudbe 

Agencija bo najbolj ustreznega ponudnika izbrala na podlagi doseženih ocen posameznih ponudb v skladu s 

pravili javnega razpisa. 

Uspešnemu ponudniku bo agencija izdala odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja (v nadaljevanju: ODEO).  

A.5 Opis predmeta javnega razpisa 

Predmet tega javnega razpisa so naslednji sklopi elementov oštevilčenja iz nacionalnega številskega prostora: 

A.5.1 SKLOP A – Premijske številke iz negeografskega območja oštevilčenja: 

Za potrebe opravljanja premijskih storitev, iz negeografskega območja v nacionalnem številskem prostoru 

izza A = 9, B = 0 deset (10) šestmestnih številk: 
 

 A B C D E F namen velikost bloka 

0 9 0 6 0 0 X Negeografske številke za premijske storitve 
 

10 

Za potrebe opravljanja premijskih storitev, iz negeografskega območja v nacionalnem številskem prostoru 

izza A = 9, B = 0 in C = {5}  deset (10) osemmestnih številk: 
 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 9 0 5 9 2 0 0 X Negeografske številke za premijske storitve 10 

                                                        
1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) 
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A.5.2 SKLOP B - Številke za opravljanje brezplačnih storitev iz negeografskega 

območja oštevilčenja: 

Za potrebe opravljanja brezplačnih storitev, iz negeografskega območja v nacionalnem številskem prostoru 

izza z  A = 8, B = 0 dva bloka po deset (10) šestmestnih številk:  

 

 A B C D E F namen velikost bloka 

0 8 0 8 4 8 X Negeografske številke za brezplačne storitve  
 

10 

0 8 0 9 9 8 X Negeografske številke za brezplačne storitve  
 

10 

 
Za potrebe opravljanja brezplačnih storitev, iz negeografskega območja v nacionalnem številskem prostoru 

izza  A = 8, B = 0, C = {5} in D = {2} deset (10) osemmestnih številk: 
 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 8 0 5 9 2 0 0 X Negeografske številke za brezplačne storitve 
 

10 

A.5.3 SKLOP C - Številke iz negeografskega območja oštevilčenja za opravljanje 

javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji: 

Za potrebe opravljanja javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (IP telefonije), iz negeografskega 
območja oštevilčenja ena (1) trimestna nacionalna smerna kode NDC (ABCD = 592), štirje (4) bloki po 10.000 
naročniških številk in en (1) blok po 20.000 naročniških številk: 

 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 5 9 2 0 X X X X 
Negeografske številke za potrebe dostopa do 

javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 

 

0 5 9 2 1 X X X X 
Negeografske številke za potrebe dostopa do 

javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 

 

0 5 9 2 2 X X X X 
Negeografske številke za potrebe dostopa do 

javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 

 

0 5 9 2 3 X X X X 
Negeografske številke za potrebe dostopa do 

javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
20.000 

 

0 5 9 2 5 X X X X 
Negeografske številke za potrebe dostopa do 

javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 
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A.5.4 SKLOP D - Številke iz geografskega območja oštevilčenja za opravljanje javnih 

komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji: 

Za potrebe opravljanja javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji iz geografskega območja oštevilčenja, 
tri (3) bloke po 1.000 številk: 
 

 izza medkrajevne kode (TC) A = 1: 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 1 2 4 3 0 X X X 
Geografske številke za javne fiksne telefonske 

storitve  
1.000 

0 1 2 4 3 2 X X X 
Geografske številke za javne fiksne telefonske 

storitve  
1.000 

 

 izza medkrajevne kode (TC) A = 3: 
 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 3 2 4 3 2 X X X 
Geografske številke za javne fiksne telefonske 

storitve  
1.000 

 

Ponudnik na ponudbi za dodelitev elementov oštevilčenja z javnega razpisa (obrazec G.4) navede za katere 

sklope se poteguje. 

A.6 Pogoji in zahteve javnega razpisa 

Da se posamezni ponudnik kvalificira na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje in zahteve, kot so ti opredeljeni 

v poglavjih A.6.1 (Pogoji javnega razpisa) in A.6.2 (Zahteve javnega razpisa) te razpisne dokumentacije. 

A.6.1 Pogoji javnega razpisa 

Ponudnik je lahko operater, ki pridobljene elemente oštevilčenja lahko dodeljuje v uporabo svojim 

uporabnikom pod enakimi, stroškovno naravnanimi in preglednimi pogoji (drugi odstavek 65. člena ZEKom-1), 

in:  

— ima na dan poteka roka za oddajo ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do agencije,  

— ni zoper njega do poteka roka za predložitev ponudb začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali 

prisilnega prenehanja, 

— predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje: 

 Splošne podatke o ponudniku (obrazec G.1.1 ali G.1.2), 

 Izjave ponudnika (obrazec G.2), 

 Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec G.3), 

 Ponudbo za dodelitev elementov oštevilčenja z javnega razpisa  (obrazec G.4),  

 Bonitetno oceno S.BON AJPES. 
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Za plačilno sposobnost ponudnika se šteje, da ta nima blokiranega nobenega od poslovnih računov več kot 5 

dni v času od oddaje ponudbe in ves čas trajanja javnega razpisa, do izdaje ODEO. 

Za začet postopek prisilne poravnave šteje, če je zoper subjekt podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave in je sodišče izdalo sklep, s katerim je odločilo, da se postopek prisilne poravnave začne. 

Za začet stečajni postopek šteje, če je subjekt že v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek 

stečajnega postopka in je sodišče izdalo sklep, s katerim je odločilo, da se stečajni postopek začne. 

Za začet postopek prisilnega prenehanja se šteje, če je za subjekt podan predlog za začetek postopka prisilnega 

prenehanja in sodišče o tem postopku še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je 

opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju. 

Opis pogojev, ki se nanašajo na formalno popolno in pravilno ponudbo, se nahaja v poglavju C.2 (Dokumenti, 

ki sestavljajo ponudbo).  

A.6.2 Zahteve javnega razpisa 

Obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na predmetnem javnem razpisu in so navedene v nadaljevanju tega 

poglavja, bodo vključene v ODEO. 

 

Za uporabo elementov oštevilčenja veljajo vsi pogoji, določeni v ZEKom-1 (68. člen ZEKom-1) in na njegovi 

podlagi sprejetih splošnih aktih, in sicer: 

 zagotavljanje dejanske in učinkovite uporabe elementov oštevilčenja, 

 zagotavljanje obveznosti iz mednarodnopravnih aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, ki se 

nanašajo na elemente oštevilčenja in njihovo uporabo. 

 operater je dolžan omogočiti prenosljivosti številk v skladu z določili 131. člena ZEKom-1 in določili 

Splošnega akta o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 62/2013, 23/2018 in 77/2018), 

 operater mora pri klicih na številke za klice v sili ravnati v skladu z določili 134. člena ZEKom-1; pri tem 

mora: 

 v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZEKom-1 svojim uporabnikom zagotoviti možnost brezplačnega 

dostopa do številk za klice v sili, 

 v skladu z drugim odstavkom 134. člena ZEKom-1 uporabnikom invalidom omogočiti klice v sili z 

uporabo govornega in znakovnega jezika ter druge oblike negovorjenih jezikov, 

 v skladu s tretjim odstavkom 134. člena ZEKom-1 brezplačno zagotoviti prenos vseh storitev klica v sili 

organu, ki ga obravnava, pri čemer zagotovi tudi nadomestne poti, 

 v skladu s četrtim odstavkom 134. člena ZEKom-1 ob vsakem klicu na enotno evropsko telefonsko 

številko za klice v sili 112 in številko policije 113 organu, ki ga obravnava, takoj in brezplačno 

posredovati informacije o številki in lokaciji kličočega; če zaradi dokazane tehnične nezmožnosti ne 

izpolnjuje zahtev določbe četrtega odstavka 134. člena ZEKom-1, mora o tem svoje uporabnike 

ustrezno seznaniti v naročniških pogodbah in oglasnih sporočilih, 

 v skladu s sedmim odstavkom 134. člena ZEKom-1 obveščati svoje uporabnike o obstoju in pomenu 

številk za klice v sili z objavo na svojih spletnih straneh in v imeniku na vidnem mestu ter tako, da 

obvestilo vsebuje opozorilo, da se klici na številke za klic v sili snemajo; svoje uporabnike mora ob 

vstopu v omrežje druge države članice EU obvestiti o obstoju in pomenu številke za klic v sili 112 s SMS 
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sporočilom, enako mora (če je to tehnično mogoče) ob predhodnem dogovoru z operaterjem 

gostujočega uporabnika obvestiti tudi gostujočega uporabnika ob vstopu v njegovo omrežje, 

 operater mora v skladu s 160. členom ZEKom-1 v svojem omrežju zagotoviti ustrezno opremo in 

vmesnike za zakonito prestrezanje komunikacij, 

 operater je v skladu s 137. členom ZEKom-1 dolžan ponudnikom imeniških storitev zagotavljati 

informacije o naročnikih, potrebnih za zagotavljanje javno dostopnih imeniških storitev in imenikov, 

vključno z univerzalno imeniško službo in univerzalnim imenikom, 

 operater lahko svojo pravico do uporabe s to odločbo dodeljenih elementov oštevilčenja v skladu z 

določilom 70. člena ZEKom-1 s pravnim poslom prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje 

predpisane pogoje, vendar le s predhodnim soglasjem agencije, 

 operater je v skladu z določilom 74. člena ZEKom-1 zavezanec za letno plačilo agenciji za uporabo 

dodeljenih elementov oštevilčenja. 
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B Pojasnila k razpisni dokumentaciji 

Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora predložiti popolno ponudbo v skladu s sklepom o uvedbi javnega 

razpisa in predmetno razpisno dokumentacijo. 

Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpisa ali 

predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno zahtevo 

naslovi na agencijo (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 

Ljubljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim razpisom za dodelitev elementov oštevilčenja« oziroma na 

elektronski poštni naslov: info.box@akos-rs.si. 

Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Marko Simončič. 

Pisna vprašanja mora agencija prejeti najkasneje do 7. 9. 2021 do 12. ure. Na vprašanja, ki jih bo agencija 

prejela po navedenem roku, ne bo odgovarjala. 

Agencija bo na svojih spletnih straneh www.akos-rs.si sproti objavljala prejeta vprašanja in odgovore nanje, 

najkasneje do 14. 9. 2021 pa bo objavila vsa prejeta pisna vprašanja in odgovore nanje, s čimer se bo štelo, da 

so vsi zainteresirani ponudniki z njimi seznanjeni. Prejeta pisna vprašanja in odgovori bodo objavljeni tako, da 

ne bo odkrita identiteta ponudnika, ki je vprašanje postavil. 

Vprašanja in odgovori nanje ne predstavljajo sestavnega dela ponudbe. 

http://www.akos-rs.si/
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C Priprava ponudbe 

C.1 Priprava in predložitev ponudbe 

Ponudniki, ki so upravičene sodelovati na javnem razpisu, morajo agenciji predložiti svojo ponudbo, najkasneje 

do 27. 9. 2021 do 11. ure po lokalnem času kraja sedeža agencije. Ponudbe morajo biti pripravljene skladno s 

sklepom o uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo. 

Ponudba mora biti predložena v enem (1) izvirniku in eni (1) elektronski kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik 

med izvodoma velja izvirnik ponudbe. 

Izvirnik ponudbe mora biti tiskan ali pisan tako, da brisanje teksta ni mogoče. 

C.1.1 Jezik ponudbe 

Ponudba, vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku 

ali prevedeni v slovenski jezik. Izjemoma so lahko v angleškem jeziku standardni katalogi, referenčne liste, 

prospekti, spremno gradivo in podobno.  

Iz vseh prevedenih dokumentov mora izhajati, da so bili prevedeni s strani sodnega tolmača.  

Če agencija ob pregledovanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, 

prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen 

rok. Če ponudnik tej zahtevi ne sledi, se šteje, da ponudba ni popolna. 

C.1.2 Vezava 

Vsi listi izvirnika ponudbe morajo biti prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca te pa na zadnji ali prvi strani 

pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko ali podpisom osebe, ki 

podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu Uradni list RS, št. 2/07 - 

uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B, 45/08, 91/13, 36/20 - ZZUSUDJZ). Pregled ponudbe mora biti 

mogoč, ne da bi se pri tem pečatni vosek oziroma lepilni trak ali vrvica poškodovali. Vezava z jamstvenikom ali 

vrvico je obvezna samo za izvirnik. 

C.1.3 Podpis 

Izvirnik ponudbe mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki jo ta pooblasti. V primeru podpisa 

ponudbe s strani pooblaščene osebe, mora biti pooblastilo napisano na vzorcu, podanim na obrazcu G.3, ki je 

del ponudbe. Izvirnik ponudbe mora biti podpisan na vseh prilogah, kjer je tako zahtevano. Zakoniti zastopnik 

ponudnika ali oseba, ki jo ta pooblasti, mora parafirati vsako stran ponudbe. Smiselno enako velja tudi v 

primeru, ko je ponudnik fizična oseba.  



 
 

 
 

12 

C.1.4 Popravki ponudbe 

Ponudba ne sme vsebovati sprememb ali dodatkov (popravkov), razen tistih, s katerimi je ponudnik pred 

oddajo ponudbe popravljal ugotovljene napake. V takem primeru mora spremembe ali dodatke (popravke) 

parafirati oseba, ki je podpisnik ponudbe. 

Originalni znaki, ki so s spremembo ali z dodatkom popravljeni, morajo ostati vidni.  

C.1.5 Točnost in popolnost informacij 

Ponudnika je mogoče kadarkoli izključiti iz postopka javnega razpisa, če se ugotovi, da je ponudba vsebovala 

nepravilne ali neresnične podatke.  

Prav tako je mogoče ob naknadni ugotovitvi podajanja nepravilnih in neresničnih podatkov v ponudbi odvzeti 

ODEO. 

C.2 Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo 

Ponudnik mora dokumente priložiti ponudbi v spodaj določenem vrstnem redu: 

 Splošni podatki o ponudniku (obrazec G.1.1 ali G.1.2), 

 Izjave ponudnika (obrazec G.2), 

 Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec G.3) 

 Ponudba za dodelitev elementov oštevilčenja z javnega razpisa  (obrazec G.4), 

 Bonitetna ocena S.BON AJPES. 

 

V primeru, da ponudnik določenega polja v obrazcu ne izpolni, mora polje za vnos tega podatka prečrtati.  

C.2.1 Splošni podatki o ponudniku 

Ponudnik mora ponudbi priložiti pravilno in v celoti izpolnjen obrazec G.1.1 ali G.1.2, ki vsebuje naslednje 

splošne podatke o ponudniku, in sicer: 

— pravne osebe: naziv subjekta, poslovni naslov, sedež subjekta, matična in davčna številka, kontaktne 

informacije, navedba zakonitega zastopnika, navedba morebitnih drugih pooblaščenih oseb za zastopanje 

družbe ter njihove podpise (obrazec G.1.1); 

— za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, matična in davčna številka, 

kontaktne informacije ter podpis (obrazec G.1.2).  

Podatki o pooblaščencu so obvezni, če je ponudnik imenoval pooblaščenca z obrazcem G.3. 

Ponudnik, ki ni registriran, oziroma ni rezident v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: tuji ponudnik) mora navesti 

naslov za vročanje2 v Sloveniji, na katerega bo lahko ustrezno poslana vsa pisna komunikacija, predvsem 

                                                        
2 V skladu z določili prvega odstavka 57. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno 

besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A) 
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obvestila, pozivi in sklepi, povezani s postopkom javnega razpisa, ter podatke o osebi ali osebah, pooblaščenih 

za prejem teh dokumentov ter priložiti ustrezna pooblastila. Tuji ponudnik, ki je pravna oseba, mora poleg 

navedenega priložiti tudi kopijo ustanovitvenega akta. 

C.2.2 Izjave ponudnika 

Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi pravilno in v celoti izpolnjen obrazec G.2, ki vsebuje naslednje izjave, in 

sicer: 

- izjavo, da je seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev elementov 

oštevilčenja za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev in da sprejema njena določila, 

- izjavo, da je ta ponudba veljavna do 8. 11. 2021, 

- izjavo, da so vsi podatki navedeni v ponudbi pravilni in resnični in da se strinja, da lahko agencija 

razveljavi izdane odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, če se po zaključku javnega razpisa 

ugotovi, da so podatki v ponudbi napačni in neresnični, 

- izjavo, da je plačilno sposoben in da zoper njega ni začet postopek stečaja, prisilne poravnave, 

prisilnega prenehanja ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, ter da ni utemeljenega razloga, da 

bi zaradi tekočega poslovanja, morebitnih sodnih ali drugih postopkov v katere je ponudnik vključen, 

obstajala nevarnost, da se tak postopek začne, 

- izjavo, da bo spoštoval določila razpisne dokumentacije glede zaupnosti informacij v zvezi s tem javnim 

razpisom ter da se strinja, da lahko agencija razveljavi izdane odločbe o elementov oštevilčenja, če se 

po zaključku javnega razpisa ugotovi, da je ravnal na tak način. 

C.2.3 Pooblastilo za podpis ponudbe 

V primeru, da ponudbe ne podpisuje zakoniti zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo 

zakonitega zastopnika, s katerim ta pooblasti določeno fizično osebo za podpis ponudbe.  

V kolikor ponudnik ne pooblasti nikogar za podpis ponudbe, mora ta obrazec kljub temu priložiti ponudbi, pri 

čemer pa morajo biti na obrazcu prečrtana polja, namenjena za vpis podatkov. Obrazec mora biti parafiran. 

C.2.4 Ponudba za dodelitev elementov oštevilčenja z javnega razpisa 

Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi izpolnjen obrazec G.4, s katerim ponudnik izrazi interes za posamezen 

sklop elementov oštevilčenja z označitvijo DA, pečatom in parafo ponudnika ali njegovega pooblaščenca. 

 

C.2.5 Bonitetna ocena S.BON AJPES 

Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi bonitetno oceno, izdelano po modelu S.BON, ki jo je v slovenskem jeziku 
izdala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v obdobju od objave sklepa o uvedbi javnega 
razpisa v Uradnem listu RS do izteka roka za predložitev ponudb na ta javni razpis. Izvirnik bonitetne ocene 
mora biti parafiran s strani ponudnika in prešit z jamstvenikom ali vrvico, v skladu z navodili iz poglavja C.1.2. 



 
 

 
 

14 

C.3 Zapiranje in označevanje ponudbe 

Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali »Original« oziroma 

»Kopija«, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za 

dodelitev elementov oštevilčenja za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev, NE ODPIRAJ« in naslovljen 

na naslov agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana. Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj poln naslov. Ovoj 

mora biti zapečaten ali zaprt tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega 

trenutka še ni bil odprt.  

Skladno z določili četrtega odstavka 41. člena ZEKom-1 se ponudbe, ki ne bodo pravilno označene, na javnem 

odpiranju ne bodo odpirale (glej poglavje E.1 Postopek javnega odpiranja ponudb).  

C.4 Rok za oddajo ponudbe 

Ne glede na način pošiljanja, morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, do 

27. 9. 2021 do 11. ure.  

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, 

vsak delovni dan od 9. do 11 ure v sredo tudi od 13. do 14 ure, oziroma zadnji dan roka do 11. ure. Uradna 

oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe.  

C.5 Prepozna oddaja ponudbe 

Ponudb, sprememb ponudb, dopolnitev ponudb in nadomestitev ponudb, ki prispejo na naslov agencije po 

izteku roka za oddajo ponudb, navedenega v razpisni dokumentaciji, agencija ne bo pregledala in jih bo 

neodprte vrnila na naslov, naveden na ovojnici. 

C.6 Spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umik ponudbe 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb spremeni, dopolni, nadomesti ali umakne ponudbo, če o spremembi 

pisno obvesti agencijo na način, kot je določen v poglavju C.4 (Rok za oddajo ponudbe).  

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovoju ustrezno označeno s 

»Sprememba/dopolnitev ponudbe na javni razpis za dodelitev elementov oštevilčenja za zagotavljanje 

javnih komunikacijskih storitev«. 

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz 

javnega razpisa. Umik ponudbe mora prispeti na agencijo do izteka roka za predložitev ponudb, podan pa mora 

biti pisno. Pisni umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »Umik ponudbe na javni razpis za dodelitev 

elementov oštevilčenja za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev«, ponudnik pa ga mora predložiti na 

naslov agencije na način, ki je v poglavju C.4 (Rok za oddajo ponudbe) določen za oddajo ponudbe. 

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v 

skladu s poglavjem C.2 (Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo) ter naslovljena na naslov agencije. 

Agencija umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom še pred javnim odpiranjem prispelih ponudb.  
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D Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 

D.1 Stroški za pripravo ponudbe 

Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo ponudbe. Agencija v nobenem primeru ne more biti 

odgovorna za morebitno škodo, ki bi nastala iz tega naslova, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim 

razpisom in javno dražbo in na končno izbiro ponudnika. 

D.2 Pravni red 

Za reševanje morebitnih pravnih vprašanj v povezavi z izvedbo javnega razpisa se uporablja pravni red 

Republike Slovenije.  

D.3 Opozorila v zvezi z javnim razpisom 

Če je za pripravo pravilne ponudbe treba pridobiti kakšno informacijo, ki ni zajeta v razpisni dokumentaciji, jo 

je ponudnik dolžan priskrbeti sam na svoje stroške.  

Agencija ne sprejme nobene odgovornosti in obveznosti v zvezi s kakršnokoli informacijo, ki bi bila podana 

ustno ali na način, ki ni v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. 

D.4 Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne 

dokumentacije 

Agencija lahko spremeni sklep o uvedbi javnega razpisa, ob tem pa mora glede na obseg sprememb v sklepu 

odločiti tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi morajo biti enakopravno in pregledno 

obveščeni vsi zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo agencija objavila v Uradnem listu Republike 

Slovenije najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena 

ZEKom-1), ter na spletnih straneh agencije www.akos-rs.si.  

Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se 

v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo spremembe oziroma dodatka na spletnih straneh agencije, 

vendar najkasneje do 17. 9. 2021. V primeru dodatkov k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan slednje v 

celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe.  

D.5 Razveljavitev javnega razpisa 

Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja javni razpis 

razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

http://www.akos-rs.si/
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E Odpiranje in pregled ponudb 

E.1 Postopek javnega odpiranja ponudb 

Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb dne 27. 9. 2021 ob 13. uri po 

lokalnem času kraja sedeža agencije, in sicer v sejni sobi agencije (Stegne 7, Ljubljana).  

Na odpiranju ponudb agencija s pregledom ponudbe ugotovi, ali ponudba ustreza naslednjim kriterijem: 

— je bila pravočasno oddana, v skladu s poglavjem C.4 (Rok za oddajo ponudbe) razpisne dokumentacije, 

— je zaprta in označena v skladu s poglavjem C.3 (Zapiranje in označevanje ponudbe) razpisne 

dokumentacije, 

— je vezana v skladu s poglavjem C.1.2 (Vezava), 

— je pripravljena v skladu s poglavjem C.2 (Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo) razpisne dokumentacije 

(formalna popolnost), kar stori s preverjanjem prisotnosti naslednjih dokumentov: 

— Splošni podatki o ponudniku (obrazec G1.1. ali G.1.2), 

— Izjave ponudnika (obrazec G.2), 

— Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec G.3), 

— Ponudba za dodelitev elementov oštevilčenja z javnega razpisa (obrazec G.4), 

— Bonitetna ocena S.BON AJPES, 

 

in skladno s poglavjem C.1.3 (Podpis) preveri prisotnost podpisov na vseh zahtevanih mestih.  

Na javnem odpiranju lahko kot stranke sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnika ali njihovi pooblaščenci. 

Zakoniti zastopniki ponudnika so se na poziv agencije dolžni izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa 

predložiti tudi pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje na javnem odpiranju.  

Predstavniki ponudnika, ki se udeležijo javnega odpiranja ponudb, in morebitni drugi prisotni morajo vpisati 

svojo prisotnost na listo prisotnih.  

Zaradi negotove epidemiološke situacije SARS-CoV-19 bo agencija podrobnejši način izvedbe javnega odpiranja 

(v živo ali preko spletnega prenosa) in način sodelovanja predstavnikov ponudnikov oziroma udeležbe 

predstavnikov javnosti določila pred samim javnim odpiranjem, o čemer bo javnost obveščena preko objave 

na spletni strani agencije.   

O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik po zaporednih številkah ponudb. Zapisnik se sestavi in zaključi 

na samem javnem odpiranju, podpišeta pa ga vsaj predsednik komisije in oseba, ki vodi zapisnik. 

E.2 Pregled ponudb 

V naslednji fazi agencija preveri vsebinsko pravilnost ponudbe.  

Za pravilno ponudbo šteje ponudba, katere dokumenti (obrazci iz poglavja G te razpisne dokumentacije) imajo 

izpolnjena vsa predvidena polja in da vsebina ustreza zahtevam zakona in razpisne dokumentacije. Na 

pravilnost ponudbe ne vplivajo nebistvene tiskarske napake. Se pa šteje za nepravilno vsaka ponudba, ki 

kakorkoli in v nasprotju z razpisno dokumentacijo spreminja katerekoli pravice in obveznosti ponudnika. 
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E.2.1 Dopolnila in pojasnila k ponudbi 

Agencija bo v petih dneh po odpiranju ponudb pisno pozvala ponudnike, ki so oddali nepopolne ponudbe, da 

jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne bo krajši od 8 in ne daljši od 15 dni.  

Vsebina ponudbe v delih, ki so predmet ocenjevanja, skladno z določili prvega odstavka 42. člena ZEKom-1, ne 

more biti predmet dopolnitve. Nepopolne ponudbe, ki jih ponudniki v zahtevanem roku ne dopolnijo, se 

zavržejo.  

Agencija lahko od posameznih ponudnikov zahteva pojasnila njihovih ponudb, vendar pri tem ne sme zahtevati, 

dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe ali dopolnitve vsebine ponudbe. Pojasnila so ponudniki dolžni 

posredovati v roku in na način, kot ga opredeli Agencija. 

 

F Ocenjevanje ponudb 
 
 

F.1  Postopek ocenjevanja 
 

Postopek ocenjevanja ponudb ni javen. Agencija bo ponudbe ocenjevala tako, da bo za vsako ponudbo določila 

skupno število točk po merilih iz te razpisne dokumentacije. 

 

 

F.2 Ocenitev in primerjava ponudb 
 

Ponudbe se ocenjujejo na podlagi dveh meril, navedenih v nadaljevanju. Pri vsakem posameznem merilu je 

najprej naveden vsebinski del merila in način, kako komisija ocenjuje ponudbe.  

Agencija tako oceni le pravočasne, popolne in vsebinsko pravilne ponudbe skladno z naslednjima meriloma: 

- Število prenesenih elementov oštevilčenja (0 – 65 točk) 

- Ekonomsko stanje ponudnika (0 - 35 točk) 

F.2.1 Število prenesenih elementov oštevilčenja (0 – 65 točk) 

Pri tem merilu se točke dodelijo glede na število prenesenih elementov oštevilčenja k ponudniku po 

posameznem sklopu elementov oštevilčenja, ki so predmet tega javnega razpisa. Število prenesenih elementov 

oštevilčenja se ugotovi iz centralne baze prenesenih številk veljavne na dan 20. 4. 2021. Tisti ponudnik, k 

kateremu je, po podatkih upravljavca centralne baze prenesenih številk, preneseno največ elementov 

oštevilčenja iz posameznega sklopa, dobi 65 točk. Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni 

formuli) kot razmerje med številom elementov oštevilčenja, ki so iz posameznega sklopa že preneseni k 

ponudniku iz ocenjevane ponudbe, in najvišjega števila elementov oštevilčenja, ki so iz posameznega sklopa že 

preneseni k ponudnikom, katerih ponudbe se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 65 in zaokroži na eno 

decimalno mesto. Ponudba v kateri je število elementov oštevilčenja, ki so iz posameznega sklopa že preneseni 

k ponudniku najvišje, dobi 65 točk. 
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𝑃Š =
𝑃𝑋
𝑃𝐻

× 65 

 
PŠ Število točk za merilo števila elementov oštevilčenja, ki so posameznega sklopa že preneseni 

k ponudniku 
PH Najvišje število elementov oštevilčenja, ki so iz posameznega sklopa že preneseni k 

ponudniku (glede na vse ponudnike, katerih ponudbe se ocenjujejo) 
PX  Število elementov oštevilčenja, ki so iz posameznega sklopa že preneseni k ponudniku 

katerega ponudba se ocenjuje 
 

Merilo prinaša največ točk tistemu ponudniku, k kateremu je že preneseno najvišje število elementov 

oštevilčenja, ki v praksi predstavljajo telefonske številke aktivnih uporabnikov – naročnikov, zato je z vidika 

nemotenega zagotavljanja storitev edino smiselno, da se mu tak sklop številk tudi dodeli. V primeru, da sklop 

številk, iz katerega izhajajo telefonske številke aktivnih uporabnikov, zaradi neizraženega interesa zanje na tem 

javnem razpisu ne bi bil dodeljen novemu imetniku, bodo obstoječe telefonske številke uporabnikov prenehale 

delovati. 

F.2.2 Ekonomsko stanje ponudnika (0 - 35 točk) 

Pri tem merilu se ponudbe ocenjujejo na podlagi bonitetne ocene, izdelane po modelu S.BON, ki jo je v 

slovenskem jeziku izdala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v obdobju od objave sklepa o 

uvedbi javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka roka za predložitev ponudb na ta javni razpis, to je 27. 9. 

2021 in ki jo je ponudnik predložil svoji ponudbi. Bonitetna ocena služi za preverjanje ekonomskega stanja in 

tehnične usposobljenosti ponudnika v postopkih javnega naročanja.   

Točke se ponudnikom dodelijo po ključu iz Tabele 1. 

 

Tabela 1: Točke za merilo ekonomsko stanje ponudnika 

Bonitetna ocena ponudnika Točke  

Bonitetna ocena SB8 ali slabša ter ponudniki, ki ponudbi ne priložijo bonitetne ocene 0 

Bonitetna ocena SB7  7 

Bonitetna ocena SB6  14 

Bonitetna ocena SB5  21 

Bonitetna ocena SB4 ali SB3  28 

Bonitetna ocena SB2 ali SB1  35 

 

Po tem merilu se več točk dodeli ponudnikom z boljšo bonitetno oceno. Ponudniki z boljšim ekonomskim 

stanjem bodo dolgoročno lažje obstali na trgu in tako nemoteno zagotavljali storitve svojim uporabnikom, manj 

bodo odvisni od zunanjih dejavnikov in vplivov iz okolja. Prav tako je bolj verjetno, da bodo imetniki z boljšim 

ekonomskim stanje tudi izpolnjevali obveznosti, ki izhajajo iz odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja. 
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Bonitetna ocena podjetja je podatek, ki ustrezno odraža ekonomsko stanje ponudnika ter izenačuje ponudnike 

ne glede na njihovo velikost. 

F.2.3 Skupna razvrstitev glede na merili za izbiro najustreznejše ponudbe 

Ponudbe se točkujejo glede na navedeni meril in razvrstijo po vrstnem redu glede na vsoto prejetega števila 

točk po obeh merilih. V primeru, da prejmeta dve ali več ponudb enako število točk, bo višje uvrščena ponudba 

z višjim številom elementov oštevilčenja, ki so iz posameznega sklopa že preneseni k ponudniku.  

V kolikor tudi v tem primeru nobene izmed ponudb, ki so pri posameznem predmetu javnega razpisa dosegle  

enako vsoto točk, ni mogoče uvrstiti na višje mesto, se kot dodatno merilo uporabi žreb.  

Žreb opravi komisija, ki je bila imenovana za vodenje javnega razpisa, dne 6. 10. 2021, ob 13. uri, pri žrebu pa 

lahko prisostvujejo tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma njihovi pooblaščenci. Žreb se opravi tako, da 

se evidenčne številke ponudb ponudnikov, med katereimi se opravi žreb, zapišejo na prepognjene liste, ki se v 

prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov overijo z žigom agencije. Listi z evidenčnimi številkami 

ponudb se zaprejo v škatlo, oseba, ki vodi žrebanje, vleče liste iz škatla in javno pove evidenčno številko 

izžrebanega ponudnika ter izžrebani list pokaže prisotnim in ga takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi 

zapisnik, podpišejo ga člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki so navzoči. Agencija bo ponudniku, katerega 

ponudba bo za določen sklop ocenjena kot najustreznejša, za ta sklop izdala odločbo o dodelitvi elementov za 

oštevilčenje za nedoločen čas. 

Agencija bo z nastopom dokončnosti izdanih odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja s tega javnega razpisa, 

od upravljavca centralne baze prenesenih številk zahtevala, da se v številskem prostoru uveljavijo vse 

spremembe, kot te izhajajo iz teh odločb. 

 



 
 

 
 

20 

G Obrazci 

G.1 Splošni podatki o ponudniku 

G.1.1 Pravna oseba 

Predmet: Ponudba na javni razpis za dodelitev elementov oštevilčenja za zagotavljanje javnih 

komunikacijskih storitev, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 135/2021 dne 27. 8. 2021. 

Naziv pravne osebe :       

Poslovni naslov:       

Sedež:       

Matična številka:       

Davčna številka:       

Telefonska številka:       

Elektronski naslov:       

Zakoniti zastopnik:       

 

 

Datum:    Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca 
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G.1.2 Fizična oseba 

 

Ime in priimek (oz. navedba firme, če gre za 
samostojnega podjetnika posameznika): 

      

Podpis:       

Naslov stalnega (in začasnega) prebivališča:       

EMŠO:       

Davčna številka:       

Telefonska številka:       

Elektronski naslov:       

Pooblaščenec za podpis ponudbe:       

 

 

Datum:    

   

 Podpis: 
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G.2 Izjave ponudnika 

Podpisani       

ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma njegovega pooblaščenca kot je naveden na obrazcu I.1.1 ali ime in 
priimek fizične osebe oziroma njegovega pooblaščenca kot je naveden na obrazcu I.1.2 

za ponudnika       

naziv pravne osebe/ime in priimek 

— izjavljam, da sem seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev elementov 

oštevilčenja za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev in da sprejemam njena določila, 

— izjavljam, da je ta ponudba veljavna do 8. 11. 2021, 

— izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v ponudbi pravilni in resnični, in se strinjam, da lahko agencija 

razveljavi izdane odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, če se po zaključku javnega razpisa 

ugotovi, da so podatki v ponudbi  napačni in neresnični, 

— izjavljam, da je ponudnik plačilno sposoben in da zoper njega ni začet postopek stečaja, prisilne 

poravnave, prisilnega prenehanja ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, ter da ni utemeljenega 

razloga, da bi zaradi tekočega poslovanja, morebitnih sodnih ali drugih postopkov ,v katere je ponudnik 

vključen, obstajala nevarnost, da se tak postopek začne, 

— izjavljam, da bo ponudnik spoštoval določila razpisne dokumentacije glede zaupnosti informacij v zvezi 

s tem javnim razpisom ter se strinjam, da lahko agencija razveljavi izdane odločbe o dodelitvi 

elementov oštevilčenja, če se po zaključku javnega razpisa ugotovi, da je ponudnik ravnal na tak način.  

 

Datum:    

   

 Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca3 

Podpis fizične osebe/pooblaščenca4 

  

                                                        
3 Če je ponudnik pravna oseba 
4 Če je ponudnik fizična oseba 
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G.3 Pooblastilo za podpis ponudbe 

 

Podpisani       

 ime in priimek zakonitega zastopnika ali ime in priimek fizične osebe  

pooblaščam       (ime in priimek pooblaščenca) 

 ime in priimek pooblaščenca 

številka osebnega dokumenta       () 

 številka osebnega dokumenta pooblaščenca 

 

da podpiše ponudbo za javni razpis za dodelitev elementov oštevilčenja za zagotavljanje javnih 

komunikacijskih storitev, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 135/2021 dne 27. 8. 2021. 

 

 

 

Datum:    

   

 Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca5 

Podpis fizične osebe/pooblaščenca6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Če je ponudnik pravna oseba 
6 Če je ponudnik fizična oseba 
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G.4 Ponudba za dodelitev elementov oštevilčenja z javnega razpisa 

Ponudnik mora izpolniti ta obrazec v celoti tako, da izrazi interes za sklop z označitvijo DA, pečatom in parafo.  

Ponudba je za ponudnika zavezujoča. 

Naziv/ime in priimek ponudnika:       

  

SKLOP A – Premijske številke iz negeografskega območja oštevilčenja 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 9 0 6 0 0 X             Negeografske številke za premijske storitve 
 

10 

0 9 0 5 9 2 0 0 X Negeografske številke za premijske storitve 10 

Interes za omenjeni blok: DA (Obkrožiti in parafirati) 

   

SKLOP B - Številke za opravljanje brezplačnih storitev iz negeografskega območja oštevilčenja 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 8 0 8 4 8 X           Negeografske številke za brezplačne storitve  
 

10 

0 8 0 9 9 8 X            Negeografske številke za brezplačne storitve  
 

10 

0 8 0 5 9 2 0 0 X Negeografske številke za brezplačne storitve 
 

10 

Interes za omenjeni blok: DA (Obkrožiti in parafirati) 

   

SKLOP C - Številke iz negeografskega območja oštevilčenja za opravljanje javnih komunikacijskih 
storitev na fiksni lokaciji: 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 5 9 2 0 X X X X 
Negeografske številke za potrebe dostopa do javnih 

komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 

 
0 5 9 2 1 X X X X 

Negeografske številke za potrebe dostopa do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 

 
0 5 9 2 2 X X X X 

Negeografske številke za potrebe dostopa do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 

 
0 5 9 2 3 X X X X 

Negeografske številke za potrebe dostopa do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
20.000 

 
0 5 9 2 5 X X X X 

Negeografske številke za potrebe dostopa do javnih 
komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji 

 
10.000 

 
Interes za omenjeni blok: DA (Obkrožiti in parafirati) 
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SKLOP D - Številke iz geografskega območja oštevilčenja za opravljanje javnih komunikacijskih 
storitev na fiksni lokaciji: 

 A B C D E F G H namen velikost bloka 

0 1 2 4 3 0 X X X Geografske številke za javne fiksne telefonske storitve  1.000 
0  1  2  4  3  2  X  X  X  Geografske številke za javne fiksne telefonske storitve 1.000 
0  3  2  4  3  2  X  X  X  Geografske številke za javne fiksne telefonske storitve 1.000 

Interes za omenjeni blok: DA (Obkrožiti in parafirati) 

   

 

Datum:    

  

  

  

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca7 

Podpis fizične osebe/pooblaščenca8 

 

                                                        
7 Če je ponudnik pravna oseba 
8 Če je ponudnik fizična oseba 


