
NAVODILA 
ZA IZPOLNITEV OBRAZCA

Telemach d.o.o. 
Cesta Ljubljanske brigade 21  •  1000 Ljubljana
080 22 88  •  info@telemach.si  •  www.telemach.si

•	 1. NACIONALNA (ZNAČILNA) ŠTEVILKA N(S)N: 
vpišete telefonsko številko, ki jo želite prenesti (primer: 01xxxxxxx)

•	 2. NACIONALNA (ZNAČILNA) ŠTEVILKA N(S)N: 
vpišete 2. Telefonsko številko v primeru, če prenašate 2 telefonski številki

•	 ŠTEVILKA RAČUNA PRI OPERATERJU DAJALCU ŠTEVILKE: 
vpišete številko izdanega računa (Št. računa:). Račun ne sme biti starejši od treh mesecev.

•	 IME IN PRIIMEK/NAZIV PODJETJA, NASLOV ...: 
Vpišete podatke o trenutnem naročniku telefonskega priključka pri drugem operaterju (od 
katerega se prenaša telefonska številka)

•	 PODATKI O OPERATERJU DAJALCU ŠTEVILKE (DONOR): 
vpišete ime operaterja, pri katerem imate trenutno telefonski priključek

•	 IME IN PRIIMEK ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE/POOBLAŠČENE OSEBE: 
se izpolnijo podatki osebe, ki je podpisnik zahteve, v primeru, ko gre za prenos telefonskih številk 
podjetja

•	 ZAHTEVA ZA PREKINITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA PRI OPERATERJU DAJALCU ŠTEVILKE 
(DONOR): 
označite to opcijo, če želite prenesti telefonsko številko in hkrati odpovedati naročniško razmerje 
pri vašem dosedanjem operaterju telefonije

•	 ZAHTEVA ZA OHRANITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA PRI OPERATERJU DAJALCU ŠTEVILKE 
(DONOR): 
označite to opcijo, če želite prenesti telefonsko številko in ohraniti naročniško razmerje pri 
dosedanjem vašem operaterju telefonije (v primeru hišnega alarma, POS terminala...)

•	 PODPIS NAROČNIKA/ŽIG PODJETJA: 
podpiše oseba, ki je naročnik telefonskega priključka pri dosedanjem operaterju (podatki 
naročnika) ter žig podjetja, v primeru, da gre za prenos telefonskih številk podjetja (d.o.o., d.d. ...)

•	 ŠIROKOPASKOVNO STORITEV, VEZANO NA TELEFONSKI PRIKLJUČEK ŽELIM: 
Izpolnite podatke o naročniku dodatnih storitev, uporabniško ime ali številko pogodbe in naj se  
le-ta podpiše.  
Označite opcije, ki jih želite: katere storitve prekinemo v vašem imenu in katere storitve želite 
ohraniti pri dosedanjem operaterju. V primeru ohranitve elektronskega naslova, zapišite kateri 
elektronski naslov želite ohraniti. 

•	 ZAHTEVANE PRILOGE: 
dokumente, ki jih je potrebno priložiti za uspešen postopek prenosa telefonske številke.

•	 IZPOLNI OPERATER PREJEMNIK ŠTEVILKE (RECIPIENT): TELEMACH D.O.O. : 
te podatke izpolni uslužbenec podjetja Telemach d.o.o. ob postopku prenosa mobilne številke. 

V primeru dodatnih nejasnosti in vprašanj, smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 88 
ter na elektronski pošti info@telemach.si.



ZAHTEVA   
ZA PRENOS NAROČNIŠKE ŠTEVILKE K DRUGEMU OPERATERJU

Telemach d.o.o. 
Cesta Ljubljanske brigade 21  •  1000 Ljubljana
080 22 88  •  info@telemach.si  •  www.telemach.si

1. Nacionalna (značilna) številka N(S)N 2. Nacionalna (značilna) številka N(S)N

 Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju - dajalcu številke (donor)
Podpisani zahtevam prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju - dajalcu številke in pooblaščam operaterja - prejemnika številke, 
da mu v mojem imenu posreduje to zahtevo. Zavedam se posledic prekinitve, ki izhajajo iz pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja, 
njenih dodatkov ali pogodb, ki so vezane na pogodbo o sklenitvi naročniškega razmerja z donorjem.

 Zahteva za ohranitev naročniškega razmerja pri operaterju - dajalcu številke (donor)
Podpisani želim ohraniti naročniško razmerje pri operaterju - dajalcu številke, ki je bilo sklenjeno v zvezi s številko, ki se prenaša. Izjavljam, 
da se zavedam, da pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja ne bo prekinjena in da bom izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, 
njenih dodatkov ali pogodb, ki so vezane na pogodbo o sklenitvi naročniškega razmerja z donorjem. Opomba: V primeru ohranitve 
naročniškega razmerja operater - dajalec številke dodeli nadomestno/e številko/e in zaračuna mesečno naročnino za ohranjeno 
naročniško razmerje.

V, dne Podpis naročnika/zastopnika/pooblaščenca pravne osebe/žig podjetja:

PODATKI O NAROČNIKU

Številka računa pri operaterju - dajalcu številke:

Ime in priimek/naziv podjetja:

Naslov stalnega bivališča/sedež podjetja:

Poštna številka: Kraj:

Davčna številka:

Podatki o operaterju - dajalcu številke (donor):

V primeru, da je naročnik pravna oseba:

 

Ime in priimek zastopnika pravne osebe:

Ime in priimek pooblaščene osebe:

ZAHTEVANA PRILOGA

•	 kopija	zadnjega	računa	od	operaterja,	od	katerega	prenašate	številko,	ki	ne	sme	biti	starejši	od	treh	mesecev

IZPOLNI OPERATER - PREJEMNIK ŠTEVILKE (RECIPIENT):  TELEMACH D.O.O.

1. ID seje:

Datum in ura podpisa: Ime in priimek zaposlenega: Podpis in žig:

2. ID seje:

Širokopasovno storitev, vezano na pripadajoči telefonski priključek želim:

Naročniška številka širokopasovnega dostopa/uporabniško ime:

PREKINITI  TV  Internet  Telefonija  Domena  E-naslov:

OHRANITI  TV  Internet  Telefonija  Domena  E-naslov:

Ime in priimek naročnika širokopasovnih storitev: Podpis naročnika širokopasovnih storitev:




