
 

   

 
Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater. 

cenik klicev na 090 komercialne številke 

s storitvijo 090 komercialne številke omogočamo vsem bob uporabnikom klicanje na plačljive številke, 

na katerih želijo prek telefona dostopati do informacij, nasvetov, zabave in drugih vsebin. 

komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0903000 2,99 € minuta vedeževanje 

0903001 3,66 € klic mali oglasi 

0903003 2,99 € minuta astrologija 

0903005 0,33 € minuta svetovanje 

0903008 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0903009 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0903010 3,33 € minuta vsebina za odrasle 

0903011 2,99 € minuta zabavna vsebina za odrasle 

0903012 3,33 € minuta vedeževanje 

0903013 3,33 € minuta vedeževanje 

0903014 3,33 € minuta vedeževanje 

0903015 3,33 € minuta vedeževanje 

0903016 2,99 € minuta vedeževanje 

0903017 2,66 € minuta vedeževanje 

0903018 2,99 € minuta vedeževanje 

0903019 2,99 € minuta vedeževanje 

0903020 2,66 € minuta usluge za zabavo 

0903026 2,99 € minuta vedeževanje 

0903027 0,66 € minuta svetovanje 

0903028 2,99 € minuta zabavna vsebina za odrasle 

0903029 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

0903032 2,99 € minuta vedeževanje 

0903033 2,99 € klic pomoč uporabnikom 

0903034 2,99 € minuta vedeževanje 

0903035 2,33 € minuta vedeževanje 

0903036 3,33 € minuta tv oddaja 

0903037 3,33 € minuta pravno svetovanje 

0903038 2,66 € minuta svetovanje 

0903039 2,99 € klic pomoč uporabnikom 

0903040 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0903041 2,66 € minuta spletni kviz 

0903042 2,99 € klic glasovanje 

0903043 2,33 € klic nagradna igra 

0903044 2,66 € minuta vedeževanje 
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0903047 3,33 € minuta tv oddaja 

0903048 2,99 € minuta vedeževanje 

0903050 2,99 € minuta vedeževanje 

0903051 3,33 € minuta sodelovanje v oddajah 

0903052 2,99 € minuta svetovanje 

0903053 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

0903054 3,33 € minuta tv oddaja 

0903055 3,33 € minuta pravno svetovanje 

0903056 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

0903057 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

0903058 3,33 € minuta vedeževanje 

0903059 3,33 € minuta vedeževanje 

0903060 2,99 € minuta pravno svetovanje 

0903061 1,33 € minuta pomoč tehnika pri popravilu aparata 

0903062 1,66 € minuta hot line 

0903063 3,33 € minuta vedeževanje 

0903064 2,66 € klic glasovanje 

0903065 2,33 € klic glasovanje 

0903066 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0903067 3,33 € minuta tv oddaja 

0903069 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0903070 2,99 € minuta vedeževanje 

0903080 3,33 € minuta tv oddaja 

0903090 3,33 € minuta svetovanje 

0903100 2,99 € klic spletna prodaja 

0903110 3,33 € minuta vedeževanje 

0903111 3,33 € minuta svetovanje 

0903113 3,33 € minuta pravno svetovanje 

0903131 3,33 € minuta pravno svetovanje 

0903190 3,33 € minuta vedeževanje 

0903201 3,33 € minuta vedeževanje 

0903202 1,99 € minuta vedeževanje 

0903203 3,33 € minuta vedeževanje 

0903205 3,33 € minuta vedeževanje 

0903210 3,33 € minuta tv oddaja 

0903211 3,33 € minuta vedeževanje 

0903212 2,99 € minuta sodelovanje v oddajah 

0903213 3,33 € minuta pravno svetovanje 
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0903216 2,99 € minuta svetovanje 

0903220 2,33 € klic glasovanje 

0903221 2,99 € klic telefonsko plačevanje 

0903222 2,66 € minuta vedeževanje 

0903223 1,99 € minuta vedeževanje 

0903224 2,99 € minuta vedeževanje 

0903225 2,99 € minuta vedeževanje 

0903226 2,99 € minuta sodelovanje v oddajah 

0903232 3,33 € minuta svetovanje 

0903302 2,99 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0903303 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0903313 1,66 € minuta erotične vsebine 

0903320 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0903330 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0903332 3,33 € minuta svetovanje v živo 

0903333 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0903337 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0903339 3,33 € minuta vedeževanje eva 

0903340 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0903344 2,33 € minuta svetovanje 

0903350 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0903356 1,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0903360 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0903363 2,99 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0903366 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0903369 2,66 € minuta poslovno svetovanje 

0903370 1,66 € minuta vedeževanje in astrologija 

0903377 2,99 € minuta sodelovanje v kontaktnih oddajah 

0903380 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0903393 1,99 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0903396 2,66 € minuta vedeževanje 

0903399 2,99 € minuta astrologija 

0903400 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903401 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903402 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903403 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903404 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903405 1,33 € klic telefonsko glasovanje 
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0903406 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903407 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903408 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903409 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903410 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903411 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903412 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903413 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903414 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903415 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903416 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903417 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903418 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903419 1,33 € klic telefonsko glasovanje 

0903434 0,66 € klic naročanje taxi storitev 

0903456 1,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0903636 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904000 3,33 € minuta tv oddaja 

0904001 1,66 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904004 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0904005 3,33 € minuta pokojninsko svetovanje 

0904006 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0904100 3,33 € minuta pomoč in podpora avtomehanikom in avtoelektričarjem 

0904102 2,99 € minuta vedeževanje 

0904105 2,66 € minuta vedeževanje 

0904106 3,33 € minuta vedeževanje 

0904111 2,66 € minuta psihoterapevtsko svetovanje 

0904113 2,99 € minuta vedeževanje 

0904114 2,99 € minuta vedeževanje 

0904118 1,66 € minuta vedeževanje 

0904120 3,33 € minuta karmično svetovanje, sašine vizije, tesla, metamorfoza, angelske terapije 

0904121 2,99 € minuta svetovanje, vedeževanje, tarot 

0904122 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904124 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0904128 3,33 € minuta vedeževanje 

0904131 3,33 € minuta vedeževanje 

0904137 3,33 € minuta vedeževanje 

0904139 2,99 € minuta svetovanje in vedeževanje 
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0904141 3,33 € minuta vedeževanje, numerologija, svetovanje 

0904142 3,33 € minuta pravni posvet 

0904143 2,99 € minuta vedeževanje 

0904144 3,33 € minuta vedeževanje 

0904149 2,99 € minuta oglaševanje storitev 

0904151 2,33 € minuta svetovanje v zvezi z ustanavljanjem in poslovanjem podjetij 

0904153 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0904161 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0904166 2,99 € minuta vedeževanje 

0904170 2,99 € minuta vedeževanje 

0904171 3,33 € minuta astrologija 

0904177 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0904181 2,33 € minuta tehnična podpora-peletni gorilci 

0904199 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

0904200 2,99 € minuta vedeževanje, svetovanje, astrologija 

0904211 2,99 € minuta vedeževanje 

0904220 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

0904221 3,33 € minuta vedeževanje 

0904222 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0904224 3,33 € minuta vedeževanje 

0904233 3,33 € minuta vedeževanje 

0904236 2,99 € minuta vedeževanje 

0904241 3,33 € minuta vedeževanje 

0904242 2,99 € minuta vedeževanje 

0904244 2,99 € minuta vedeževanje 

0904246 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0904248 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0904250 2,66 € minuta vedeževanje 

0904260 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0904275 3,33 € minuta vedeževanje 

0904277 3,33 € minuta pogovori erotične vsebine 

0904280 1,33 € minuta astrologija 

0904288 2,66 € minuta vedeževanje - astrologija 

0904313 2,99 € minuta razvedrilni pogovori 

0904320 2,99 € minuta informacije, krediti, odškodnine 

0904321 2,99 € minuta komercialne storitve po telefonu 

0904323 2,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 

0904330 2,99 € minuta svetovanje in vedeževanje 
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0904332 3,33 € minuta vedeževanje 

0904333 3,33 € minuta vedeževanje 

0904334 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0904339 3,33 € minuta vedeževanje 

0904340 3,33 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0904343 3,33 € minuta vedeževanje 

0904344 2,66 € minuta svetovanje s pomočjo intuicije in jasnovidnosti 

0904364 2,99 € minuta vedeževanje 

0904368 3,33 € minuta vedeževanje 

0904377 2,66 € minuta astrologija, spiritizem 

0904385 2,99 € minuta vedeževanje 

0904390 2,66 € minuta vedeževanje 

0904401 0,99 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904402 0,99 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904403 0,99 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904404 3,33 € minuta vedeževanje 

0904405 2,99 € minuta svetovanje in izobraževanje za duhovno rast 

0904406 3,33 € minuta vedeževanje, erotične vsebine 

0904407 3,33 € minuta vedeževanje 

0904408 2,33 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0904409 3,33 € minuta tv oddaja 

0904410 2,66 € minuta vedeževanje 

0904411 2,66 € minuta vedeževanje 

0904414 3,33 € minuta vedeževanje 

0904415 3,33 € minuta vedeževanje 

0904416 2,66 € minuta astrologija 

0904420 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0904422 2,99 € minuta pogovori in svetovanje za odrasle 

0904423 2,99 € minuta vedeževanje 

0904424 2,99 € minuta duhovno videnje in svetovanje 

0904425 3,33 € minuta vedeževanje 

0904427 2,33 € minuta vedeževanje 

0904430 3,33 € minuta vedeževanje, erotične vsebine 

0904432 3,33 € minuta vedeževanje 

0904433 3,33 € minuta vedeževanje 

0904434 3,33 € minuta vedeževanje 

0904436 3,33 € minuta vedeževanje 

0904440 2,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0904442 2,66 € minuta vedeževanje 

0904443 3,33 € minuta vedeževanje 

0904444 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0904445 2,99 € minuta vedeževanje 

0904446 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904447 2,99 € minuta vedeževanje 

0904448 3,33 € minuta vedeževanje 

0904449 3,33 € minuta vedeževanje, svetovanje, pogovori v stiski 

0904450 3,33 € minuta vedeževanje 

0904455 2,99 € minuta svetovanje, tehnična podpora 

0904456 0,66 € minuta svetovanje s področja lingvistike 

0904461 2,66 € minuta vedeževanje 

0904463 2,99 € minuta vedeževanje-astrologija 

0904465 3,33 € minuta vedeževanje 

0904466 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0904470 2,99 € minuta vedeževanje, bioenergija 

0904474 3,33 € minuta vedeževanje, svetovanje, pogovori v stiski 

0904477 3,33 € minuta vedeževanje 

0904480 2,99 € minuta vedeževanje 

0904484 3,33 € minuta vedeževanje, svetovanje, pogovori v stiski 

0904486 3,33 € minuta vedeževanje 

0904488 2,99 € minuta meditacije 

0904490 3,33 € minuta vedeževanje 

0904494 3,33 € minuta vedeževanje, svetovanje, pogovori v stiski 

0904499 2,99 € minuta vedeževanje 

0904545 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0905050 3,33 € minuta vedeževanje 

0905051 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905053 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905054 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0905055 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905056 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905059 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905060 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905061 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905062 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905063 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905064 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0905065 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905066 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905067 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905068 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905069 3,33 € minuta svetovanje 

0905070 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0905071 2,99 € minuta zabavne vsebine 

0905072 3,33 € minuta vedeževanje 

0905073 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0905074 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0905075 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0905076 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0905077 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0905078 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0905079 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0905080 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0905081 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0905082 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0905083 2,99 € minuta zabavne vsebine 

0905084 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0905085 1,66 € minuta svetovanje 

0905086 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0905087 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0905088 3,33 € minuta vedeževanje 

0905089 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0905090 3,33 € minuta svetovanje  

0905095 2,99 € minuta svetovanje 

0905100 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0905105 2,99 € minuta vedeževanje 

0905110 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905115 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905119 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0905122 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0905151 2,99 € minuta posnetki erotičnih vsebin 

0905152 2,99 € minuta razvedrilni pogovori, erotične vsebine 

0905155 3,33 € minuta tv oddaja 

0905161 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0905166 2,66 € minuta vsebina za odrasle  
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komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0905170 3,33 € minuta astrologija 

0905177 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905200 1,99 € minuta sodelovanje poslušalcev radijskih oddajah 

0905202 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905210 2,99 € minuta razvedrilni pogovori neerotične vsebine 

0905215 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905220 2,99 € minuta življenjsko svetovanje 

0905226 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905229 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0905242 3,33 € minuta vedeževanje 

0905250 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905253 0,66 € minuta testna številka 

0905256 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905258 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0905259 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905351 2,99 € minuta erotika 

0905353 3,33 € minuta energetsko svetovanje 

0905400 1,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0905410 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905411 3,33 € minuta vedeževanje 

0905412 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905414 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905420 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905434 2,66 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0905444 1,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0905447 2,99 € minuta astrologija 

0905450 1,99 € minuta tarot vedeževanje- astrologija 

0905451 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905452 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905454 3,33 € minuta psihoterapija 

0905456 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905458 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0905459 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0905464 2,99 € minuta vedeževanje 

0905466 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0905500 2,66 € minuta vedeževanje 

0905501 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905502 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 
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0905503 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905504 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905505 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905506 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905507 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905508 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905509 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905510 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905511 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905512 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905513 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905514 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905515 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905516 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905517 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905518 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905519 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905520 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905521 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905522 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905523 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905524 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905525 1,33 € klic glasovanje v tv oddajah 

0905533 2,99 € minuta tv oddaja 

0905544 2,99 € minuta razvedrilni pogovori 

0905555 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0905566 2,66 € minuta vedeževanje 

0905577 1,33 € minuta informacije o prireditvah in posredovanje pri naročilih 

0905585 0,99 € minuta vedeževanje 

0905588 2,99 € minuta svetovanje za zdravo življenje 

0905599 3,33 € minuta svetovanje in vedeževanje 

0905700 0,66 € minuta svetovanje 

0905800 3,66 € minuta vedeževanje 

0906006 1,66 € minuta erotične vsebine 

0906009 1,66 € minuta svetovanje 

0906016 3,33 € minuta zdravstveno svetovanje 

0906020 3,33 € minuta info 

0906022 2,99 € minuta razvedrilne vsebine za odrasle 
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0906030 3,33 € minuta info 

0906032 1,66 € minuta svetovanje 

0906033 2,66 € minuta svetovanje za popravilo gospodinjskih strojev in popravilo hladilnih naprav 

0906036 2,99 € minuta informativne storitve 

0906040 2,66 € minuta informativne storitve 

0906047 0,66 € minuta informativne storitve 

0906048 0,66 € minuta informativne storitve 

0906049 0,66 € minuta informativne storitve 

0906050 3,33 € minuta pomoč in podpora strankam izven rednega delovnega časa 

0906051 0,66 € minuta informativne storitve 

0906052 0,66 € minuta informativne storitve 

0906053 0,66 € minuta informativne storitve 

0906060 3,33 € minuta geodetsko svetovanje 

0906070 2,99 € minuta vedeževanje 

0906075 0,66 € minuta informativne storitve 

0906078 0,66 € minuta informativne storitve 

0906079 0,66 € minuta informativne storitve 

0906080 2,99 € minuta vedeževanje 

0906081 2,99 € klic informativne storitve 

0906090 3,33 € minuta info 

0906097 0,99 € klic informativne storitve 

0906098 1,33 € klic informativne storitve 

0906100 3,66 € minuta vedeževanje 

0906200 2,99 € minuta vedeževanje 

0906203 2,99 € minuta dominacija 

0906212 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906214 2,99 € minuta hot pogovori, avanture 

0906216 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906220 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906221 2,99 € minuta sodelovanje klicateljev v oddajah 

0906222 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0906226 2,99 € minuta astrološko svetovanje 

0906232 2,99 € minuta astrologija 

0906233 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0906239 2,99 € minuta dominacija 

0906241 3,33 € minuta vedeževanje 

0906248 2,99 € minuta pogovori - svetovanja - tarot 

0906249 2,99 € minuta pogovori - svetovanja - tarot 
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0906252 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906260 2,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906262 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906266 2,99 € minuta astrologija 

0906268 1,66 € minuta fetiši 

0906270 2,99 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0906272 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906277 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906281 1,99 € minuta hot pogovori 

0906283 3,33 € minuta vedeževanje 

0906288 3,33 € minuta vedeževanje 

0906290 2,99 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0906291 3,33 € minuta tv oddaja 

0906292 3,33 € minuta vedeževanje 

0906299 3,33 € minuta vedeževanje, erotične vsebine 

0906300 2,66 € klic interaktivna igra 

0906301 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906302 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906303 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906304 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906305 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906306 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906307 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906308 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906309 0,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906310 1,66 € klic sodelovanje v oddajah 

0906321 2,33 € klic dating portal(18+) 

0906330 2,99 € klic sodelovanje v kontaktnih oddajah 

0906331 2,99 € klic sodelovanje klicateljev v tv oddajah 

0906332 2,99 € klic sodelovanje klicateljev v tv oddajah 

0906333 3,33 € minuta astrološko svetovanje, prognostika 

0906336 3,33 € minuta vedeževanje, svetovanje, pogovori v stiski 

0906363 2,33 € klic astrologija 

0906365 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906366 2,99 € minuta vedeževanje 

0906373 3,33 € minuta vedeževanje, numerologija, svetovanje 

0906393 2,99 € minuta vedeževanje 

0906400 2,99 € minuta astrologija 
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0906410 2,66 € minuta hotline, vroča linija 

0906411 1,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906415 2,66 € minuta vedeževanje, astrologija 

0906422 2,66 € minuta vedeževanje, svetovanje 

0906424 2,99 € minuta stiki, ženitno posredovanje 

0906430 3,33 € minuta vedeževanje 

0906432 3,33 € minuta vedeževanje 

0906433 3,33 € minuta vedeževanje 

0906435 3,33 € minuta vedeževanje 

0906443 2,99 € minuta vedeževanje 

0906447 2,66 € minuta orakelj - vedeževanje - svetovanje 

0906454 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0906455 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906460 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906463 2,99 € minuta vedeževanje 

0906466 2,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906480 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906483 3,33 € minuta vedeževanje 

0906490 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906494 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906499 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906604 2,99 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0906606 3,33 € minuta tv oddaja 

0906608 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906609 2,99 € minuta astrologija 

0906610 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906611 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0906612 3,33 € minuta vedeževanje 

0906613 3,33 € minuta vedeževanje, erotične vsebine 

0906614 3,33 € minuta vedeževanje 

0906616 1,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906618 2,99 € minuta vedeževanje 

0906620 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906622 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

0906626 1,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906630 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906631 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906636 1,99 € minuta vsebina za odrasle  
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0906637 3,33 € minuta vedeževanje, erotične vsebine 

0906639 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906640 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906642 1,66 € minuta vedeževanje 

0906646 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906648 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906649 1,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906650 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906652 3,33 € minuta vedeževanje 

0906653 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0906655 3,33 € minuta zabavne vsebine 

0906656 2,66 € minuta vedeževanje 

0906658 2,66 € minuta astrologija 

0906660 3,33 € minuta vedeževanje 

0906661 2,99 € minuta sodelovanje v kontaktni oddaji 

0906662 2,99 € minuta pravno svetovanje 

0906663 3,33 € minuta vedeževanje 

0906664 3,33 € minuta vedeževanje, svetovanje, pogovori v stiski 

0906665 2,66 € minuta zabava za odrasle 

0906666 3,66 € minuta vedeževanje 

0906667 2,66 € minuta zabava za odrasle 

0906668 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906669 2,66 € minuta vedeževanje 

0906670 2,99 € minuta erotični pogovori 

0906677 3,33 € minuta vedeževanje 

0906679 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0906686 3,33 € minuta vedeževanje, svetovanje, pogovori v stiski 

0906696 2,99 € minuta astrologija 

0906699 2,99 € klic erotika 

0906700 3,33 € minuta vedeževanje 

0906767 2,66 € klic glasovanje 

0906800 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906803 2,99 € minuta razvedrilni pogovori za prosti čas 

0906804 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906806 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906808 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906809 2,66 € minuta e-vedeževanje 

0906810 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  
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0906811 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906815 2,99 € minuta interaktivne vsebine 

0906816 2,66 € minuta interaktivne vsebine 

0906817 2,66 € minuta interaktivne vsebine 

0906818 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906820 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906822 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906823 2,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 

0906824 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906826 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0906828 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906830 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906833 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906838 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906839 2,99 € minuta vedeževanje 

0906840 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906841 2,99 € minuta vedeževanje 

0906842 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906843 2,99 € minuta svetovanje 

0906844 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906845 2,99 € minuta vsebine za odrasle 

0906846 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0906848 2,66 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0906849 2,99 € minuta intuitivno svetovanje, vedeževanje 

0906852 3,33 € minuta vedeževanje, vroča linija, razno 

0906868 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0906869 2,66 € minuta svetovanje in vedeževanje 

0906886 3,33 € minuta vedeževanje 

0906888 3,33 € minuta vedeževanje, astrologija 

0906889 3,33 € minuta vedeževanje 

0906899 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0906969 2,99 € minuta tehnična pomoč 

0906996 3,33 € minuta vedeževanje 

0907000 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

0907007 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0907070 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

0907071 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0907072 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  
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0907073 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0907074 1,99 € minuta vsebina za odrasle  

0907077 3,33 € minuta svetovanje  in vedeževanje 

0907107 2,99 € minuta vedeževanje 

0907111 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0907112 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0907113 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0907114 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0907117 3,33 € minuta pravno svetovanje 

0907130 1,33 € minuta vremenske napovedi-opozorila in obvestila 

0907170 2,99 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0907171 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0907177 2,33 € minuta pomoč in informacije, uporabniško svetovanje 

0907200 3,66 € minuta vedeževanje 

0907220 1,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0907222 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0907234 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0907242 2,99 € minuta svetovanje za odrasle  

0907272 1,66 € minuta vedeževanje in svetovanje 

0907277 1,99 € minuta vedeževanje 

0907278 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0907280 0,99 € minuta informacije o kulturnih znamenitostih s področja geossa 

0907289 2,33 € minuta pomoč in informacije, uporabniško svetovanje 

0907300 0,66 € minuta radio postaja 

0907373 3,33 € minuta pravno svetovanje 

0907411 0,66 € klic posredovanje informacij o voznih redih 

0907444 2,66 € minuta sodelovanje poslušalcev v radijskih oddajah 

0907448 1,66 € minuta vsebine za odrasle 

0907464 1,33 € minuta vedeževanje 

0907468 3,33 € minuta poslovno in podjetniško svetovanje 

0907471 0,66 € minuta testna številka 

0907472 0,66 € minuta testna številka 

0907474 3,33 € minuta sodelovanje v tv oddajah 

0907475 0,66 € klic poslovno svetovanje 

0907476 0,66 € minuta testna številka 

0907477 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0907500 2,66 € minuta vedeževanje 

0907570 3,33 € minuta svetovanje 
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0907571 1,66 € minuta terapevtski pogovor 

0907572 2,33 € minuta vroči zmenki 

0907573 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

0907574 3,33 € minuta sodelovanje v oddajah 

0907575 2,99 € minuta sodelovanje v oddajah 

0907576 2,99 € minuta tv oddaja 

0907577 3,33 € minuta vedezevanje 

0907578 2,99 € klic svetovanje 

0907579 2,99 € minuta plačevanje preko spleta 

0907667 1,99 € minuta svetovanje 

0907676 3,66 € minuta svetovanje  

0907701 0,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddaji 

0907702 0,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddaji 

0907703 0,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddaji 

0907704 0,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv odddaji 

0907705 0,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv odddaji 

0907706 0,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv odddaji 

0907707 2,99 € klic glasovanje tvs 

0907708 2,99 € klic glasovanje tvs 

0907709 2,99 € klic glasovanje tvs 

0907710 0,66 € klic poslovno svetovanje 

0907770 1,99 € minuta vsebina za odrasle  

0907771 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0907772 2,99 € minuta vsebina za odrasle  

0907773 3,33 € minuta zabavne vsebine in svetovanje 

0907774 2,66 € minuta vsebina za odrasle  

0907776 3,33 € minuta erotika 

0907777 3,33 € minuta vedeževanje 

0907778 3,33 € minuta vedeževanje 

0907780 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907781 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907782 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907783 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907784 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907785 3,33 € minuta vedeževanje 

0907786 3,33 € minuta vedeževanje 

0907787 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907788 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 



 

   

 
Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater. 

komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

0907789 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907790 3,33 € minuta vedeževanje 

0907791 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0907792 2,99 € minuta kviz - nagradna igra 

0907793 2,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907794 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907795 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907796 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907797 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907798 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907799 3,33 € minuta kviz - nagradna igra 

0907887 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090068060 2,99 € minuta servis 

090100100 2,99 € klic glasovanje 

090100101 0,66 € minuta zabavne/interaktivne vsebine  

090100102 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100104 2,99 € klic rezervacije 

090100106 2,99 € minuta zabavne vsebine/tv 

090100107 2,99 € minuta zabavne vsebine 

090100108 3,33 € minuta vzdrževanje 

090100109 0,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 

090100111 2,99 € minuta astrologija 

090100112 2,99 € minuta zabavne vsebine 

090100113 1,99 € minuta astrologija 

090100114 2,99 € minuta astrologija 

090100115 2,99 € minuta astrologija 

090100118 2,33 € minuta sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090100120 2,99 € klic glasovanje 

090100124 2,99 € minuta zabavne/interaktivne vsebine 

090100126 1,99 € klic servis 

090100130 3,33 € minuta vedeževanje in astrologija 

090100131 0,66 € minuta informacije o potrošniških karticah 

090100132 3,33 € minuta vzdrževanje 

090100137 1,66 € minuta astrologija 

090100140 2,99 € minuta zabavne interaktivne vsebine 

090100142 2,33 € minuta sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090100145 2,33 € minuta sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090100146 2,99 € klic zabavne interaktivne vsebine 



 

   

 
Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater. 

komercialna številka cena z DDV tarifa dejavnost 

090100150 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100151 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100152 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100153 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100154 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100155 0,99 € minuta spletne igre 

090100156 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100157 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100158 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090100159 3,33 € minuta svetovanje 

090100161 3,33 € minuta vzdrževanje 

090100165 0,66 € minuta spletne igre 

090100170 2,33 € minuta zabavne/interaktivne vsebine   

090100175 2,99 € minuta astrologija 

090100177 2,99 € minuta vedeževanje 

090100178 2,99 € minuta astrologija in prevajanje 

090100179 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090100181 2,99 € minuta pravno svetovanje 

090100185 1,66 € minuta spletne igre 

090100187 2,99 € minuta astrologija 

090100188 0,66 € minuta zabavne/interaktivne vsebine   

090100190 2,99 € minuta astrologija 

090100191 2,99 € minuta astrologija 

090100195 2,99 € minuta zabavne vsebine 

090100199 2,33 € minuta zabavne vsebine 

090100200 2,99 € minuta astrologija 

090100202 2,99 € klic zabavne/interaktivne vsebine   

090100205 1,99 € minuta astrologija 

090100206 1,99 € minuta rezervacije letov 

090100207 1,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 

090100208 1,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 

090100209 3,33 € minuta vzdrževanje 

090100210 3,33 € minuta vzdrževanje 

090100211 2,99 € minuta vedeževanje 

090100212 1,66 € minuta spletni kviz 

090100213 2,99 € minuta radio postaja 

090100214 2,99 € minuta vedeževanje 

090100215 2,99 € minuta vedeževanje 
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090100216 2,99 € minuta vedeževanje 

090100217 2,99 € minuta interaktivne vsebine 

090100218 2,99 € minuta vedeževanje 

090100219 1,66 € minuta vedeževanje 

090112100 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112101 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112102 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112103 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112104 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112105 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112106 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112107 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112108 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112109 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112110 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112111 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112112 2,99 € minuta svetovanje in informiranje 

090112120 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112121 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112122 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112123 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112124 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112125 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112126 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112127 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112128 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112129 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112130 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112131 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112132 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112133 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112134 3,33 € minuta erotične vsebine 

090112135 3,33 € minuta erotične vsebine 

090112140 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112141 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112142 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112143 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112144 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 
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090112145 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112146 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112147 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112148 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112149 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112150 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112151 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112152 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112153 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112154 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112155 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112156 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112157 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112158 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112159 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112160 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112161 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112162 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112163 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112164 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112165 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112166 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112167 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112168 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112169 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112170 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112171 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112172 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112173 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112174 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112175 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112176 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112177 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112178 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090112179 3,33 € minuta svetovanje in informiranje 

090123321 2,99 € minuta pravno svetovanje 

090123322 2,99 € minuta pravno svetovanje 

090142080 1,66 € minuta astrologija 
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090142407 1,66 € minuta vedeževanje zenus 

090142409 3,33 € minuta vedeževanje 

090142410 0,66 € klic sodelovanje v oddajah 

090142415 2,99 € minuta vedeževanje 

090142435 2,66 € minuta prerokovanje 

090142590 3,33 € minuta vedeževanje v živo 

090142621 2,66 € minuta vedeževanje zenus 

090142627 1,99 € minuta vsebina za odrasle  

090142634 2,66 € minuta vedeževanje zenus 

090142636 2,99 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

090142643 1,99 € minuta vsebina za odrasle  

090142660 3,33 € minuta vedeževanje, astrologija 

090142672 2,33 € minuta vedeževanje, prerokovanje 

090142696 2,99 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

090142799 2,99 € minuta astrologija 

090142820 3,33 € minuta prodaja 

090142821 3,33 € minuta spletna prodaja 

090142834 3,33 € minuta vedeževanje, prerokovanje in svetovanje 

090142846 2,99 € minuta vedeževanje 

090142847 2,99 € minuta erotične vsebine 

090142852 2,99 € minuta vedeževanje 

090142853 2,99 € minuta vedeževanje 

090142880 3,33 € minuta prodaja 

090142885 2,99 € minuta svetovanje 

090142898 2,66 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

090142917 3,33 € minuta vedeževanje 

090142939 2,66 € minuta vsebine za odrasle 

090142966 2,66 € minuta zabava za odrasle 

090142977 2,99 € minuta zabava za odrasle 

090142988 2,99 € minuta vsebine za odrasle 

090142989 2,99 € minuta razvedrilni pogovori za odrasle 

090142997 2,66 € minuta zabava za odrasle 

090200200 2,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500500 1,66 € minuta svetovanje 

090500501 3,33 € minuta vedeževanje 

090500502 1,99 € klic sodelovanje poslušalcev v radijskih oddajah 

090500503 1,99 € klic sodelovanje poslušalcev v radijskih oddajah 

090500504 1,99 € klic sodelovanje poslušalcev v radijskih oddajah 
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090500505 3,33 € minuta pravno svetovanje 

090500506 2,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 

090500507 2,99 € minuta vedeževanje in astrologija 

090500508 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500509 2,99 € minuta razvedrilni pogovori erotične vsebine 

090500600 3,33 € minuta tv oddaja 

090500601 1,99 € minuta psihoterapija, coaching, osebno svetovanje 

090500602 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500603 2,99 € minuta vedeževanje 

090500604 3,33 € minuta vedeževanje 

090500605 1,66 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500606 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500607 1,66 € klic glasovanje 

090500608 1,66 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500609 3,33 € minuta vedeževanje in astrologija 

090500701 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500702 0,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500703 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500704 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500705 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500706 3,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500707 2,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500708 1,66 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500709 1,66 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500800 1,66 € minuta vedeževanje 

090500801 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500802 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500803 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500804 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500805 1,66 € minuta vedeževanje 

090500806 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500807 1,66 € minuta vedeževanje 

090500808 1,66 € minuta vedeževanje 

090500809 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500810 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500811 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500812 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500813 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 
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090500814 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500815 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500816 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500817 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500818 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500819 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500820 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500821 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500822 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500823 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500824 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500825 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500826 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090500827 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090726780 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

090726781 1,66 € minuta vsebina za odrasle 

090726782 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

090726783 1,66 € minuta vedeževanje 

090726784 2,99 € minuta vsebina za odrasle 

090726785 1,66 € minuta vsebina za odrasle 

090726786 0,66 € minuta zabavne/interaktivne vsebine   

090726787 1,66 € minuta vedeževanje 

090726788 2,99 € minuta vedeževanje 

090726789 2,99 € minuta vedeževanje 

090800800 1,99 € minuta kviz servis 

090828280 1,66 € minuta vedeževanje in astrologija 

090828281 3,33 € minuta vedeževanje in astrologija 

090828282 1,66 € minuta vedeževanje in astrologija 

090900900 2,99 € klic svetovanje in informiranje 

090933021 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090933022 1,33 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090933023 0,99 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090933024 0,99 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090933101 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933102 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933103 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933104 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933105 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 
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090933106 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933107 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933108 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933109 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933110 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933111 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933112 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933113 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933114 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933115 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933116 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933117 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933118 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933119 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933120 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933121 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933122 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933123 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933124 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090933125 2,99 € klic sodelovanje gledalcev v kontaktnih oddajah 

090934130 1,33 € minuta vremenske napovedi in obvestila (klicni center) 

090936005 2,66 € minuta sodelovanje bralcev v nagradnih igrah 

090936060 0,66 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090936111 1,33 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090936122 1,99 € minuta sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090936125 1,99 € klic sodelovanje gledalcev v tv oddajah 

090936160 2,66 € minuta sodelovanje bralcev v nagradnih igrah 

090936180 2,99 € klic oddaja oglasov 

090936193 2,66 € minuta sodelovanje bralcev v nagradnih igrah 

090939812 0,66 € minuta kmetijski nasveti - maribor 

090939815 0,66 € minuta kmetijski nasveti-nova gorica 

090939822 0,66 € minuta vremenske napovedi in obvestila 
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090933030 2,99 € klic društvo prijateljev mladine maribor 

090933032 2,99 € klic slovensko društvo hospic 

090933033 2,99 € klic zveza prijateljev mladine lj. moste polje 

090933034 2,99 € klic društvo drugi dom 

090933036 2,99 € klic zavod vozim 

090933080 2,99 € klic slovenska karitas 

090933082 1,25 € klic zveza prijateljev mladine slovenije 

090933086 2,99 € klic zveza prijateljev mladine lj. moste polje 

090933088 2,99 € klic društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "vezi" 

090933093 1,25 € klic zveza prijateljev mladine slovenije 

090933095 2,99 € klic društvo regionalna varna hiša celje 

090933098 2,99 € klic islamska skupnost v rs 

 

 
vse navedene cene veljajo za minuto pogovora v sloveniji. obračunski interval znaša 60/60 in pomeni, da naročnik plača klic 
po minutnem intervalu, ne glede na to, ali je klic trajal manj kot polno minuto. cene vključujejo ddv. bob si pridržuje pravico do 
spremembe cen brez predhodne najave. informativni seznam velja od 1. 6. 2022. 
 
pogoji uporabe 

storitev 090 komercialne številke je omejena z dolžino posameznega klica na največ 30 min. uporabnik prejme opozorilno 
sporočilo sms ob preseženi dnevni porabi 35 €, ko pa uporabnik preseže dnevni limit 50 €, se storitev avtomatično onemogoči 
za 24 ur. zaradi časovnega zamika pri obračunavanju storitev (klici se obračunajo šele, ko se zaključijo) je možno, da uporabnik 
prejme opozorilno sporočilo sms in se avtomatični izklop izvede šele po tem, ko uporabnik že preseže dnevni limit. bob si 
pridržuje pravico, da blokira storitev 090 komercialne številke, če uporabnik večkrat preseže dnevni limit kot tudi v primeru 
plačilne nediscipline ali plačilne nesposobnosti uporabnika. 
 
uporaba storitve v tujini 

klicanje na 090 komercialne številke v tujino in iz nje zaradi varnosti in morebitnih neželenih visokih stroškov ni možno. prav 
tako ni možno klicati na tuje komercialne številke. 


