Prečiščeno besedilo vsebuje
• Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo
dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in 73. člena statuta Zavoda za identifikacijo in
elektronsko izmenjavo podatkov - GS1 Slovenija, Ljubljana, Dimičeva 9 (v nadaljevanju: GS1 Slovenija ),
sprejel svet zavoda GS1 Slovenija) na svoji seji dne 21.11.2013
• spremembe in dopolnitve istega Pravilnika, ki jih je sprejel svet zavoda GS1 Slovenija na svoji seji 17.4.2014
• dopolnitve istega Pravilnika, ki jih je sprejel svet zavoda GS1 Slovenija na svoji seji 10.12.2014
• dopolnitve istega Pravilnika, ki jih je sprejel svet zavoda GS1 Slovenija na svoji seji 2.12.2015
PRAVILNIK
O OSNOVAH IN MERILIH
Z A D O L O Č A N J E V I Š I N E N A R O Č N I N E, K I J O
KOLEKTIVNI ČLANI LETNO PLAČUJEJO
ZA UPORABO DODELJENIH ŠTEVILK GS1
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik v posebnih določbah določa in ureja:
upravičence do uporabe številk GS1
osnove za določanje višine naročnine
način določanja višine naročnine
način plačevanja naročnine
uporabo določil pravilnika
II. POSEBNE DOLOČBE
1. UPRAVIČENCI DO UPORABE ŠTEVILK GS1
2. člen
Upravičenci do uporabe številk GS1 so vsi kolektivni člani GS1 Slovenija (v nadaljevanju: član oz. člani), ki
status člana pridobijo po postopku in na način opredeljen v 52. členu Statuta GS1 in ko po prejetem predračunu
plačajo enkratno članarino – pristopnino in prvo letno naročnino. Račun prejmejo v roku 8 dni po včlanitvi.
Ob včlanitvi v GS1 Slovenija je članu avtomatično dodeljena glavna lokacijska številka GLN za identifikacijo
sedeža podjetja. Člana brez dodeljene glavne lokacijske številke GLN ni.
Po pridobitvi statusa člana GS1 Slovenija je odločitev o vrsti in obsegu pravic, določenih v 56. členu Statuta
GS1 Slovenija, ki jih bo član uresničeval, samostojna odločitev člana, ki jo, kar zadeva dodelitev številk GS1,
uresničujejo z izpolnitvijo naročilnice.
Po dodelitvi naročenih številk GS1 članu se šteje, da so številke GS1 oddane v izključno uporabo posameznemu
članu. Prenos dodeljenih številk je mogoč in dovoljen samo v skladu z določilom 60. člena Statuta.
Član je zavezan k plačilu s tem Pravilnikom določene naročnine, ne glede na to ali dodeljene številke GS1 tudi
dejansko uporablja.
Dolžnost plačevanja naročnine traja ves čas od datuma včlanitve navedenega v obvestilu GS1 Slovenija o
dodelitvi številk GS1 pa do izteka odpovednega roka po prejemu pisne izjave o izstopu člana iz GS1 Slovenija
ali odločbe o izključitvi.
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2. OSNOVE ZA DOLOČANJE VIŠINE NAROČNINE
3. člen
Višina naročnine, ki jo je član dolžan letno plačati GS1 Slovenija za dodeljene številke GS1 je odvisna od:
vrste dodeljenih številk GS1
in
-

Za gospodarske družbe po ZDG: od višine čistega prihodka od prodaje blaga in storitev posameznega
člana (v nadaljevanju: prometa) ugotovljenega v letu, pred letom, za katerega se višina naročnine
izračunava;

-

Za pravne osebe, ki niso gospodarske družbe po ZGD in ostale člane: od višine letnih prihodkov (v
nadaljevanju: prometa) ugotovljenih v letu, pred letom, za katerega se višina naročnine izračunava,
neodvisno od vira prihodkov.

A. VRSTE DODELJENIH ŠTEVILK GS1
4. člen
Član na podlagi izpolnjene naročilnice lahko pridobi pravico do uporabe ene ali več različnih vrst številk GS1.
Vrste številk GS1, ki jih GS1 Slovenija dodeljuje svojim članom so:
-

A. Glavna lokacijska številko GLN (v nadaljevanju: glavna GLN) za identifikacijo sedeža podjetja.

-

B. Intervali številk GS1
1) Interval številk G1 (do 1.000 številk GTIN-13)
2) Interval številk G2 (do 10.000 številk GTIN-13)
3) Interval številk G3 (do 100.000 številk GTIN-13)

-

C. Intervali številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino in sicer:
1) Interval 25 številk
2) Interval 100 številk

-

D. Skrajšane številke GTIN-8 za označevanje majhnih izdelkov, ki se dodeljujejo za posamezen izdelek
na podlagi primerka embalaže ali dokumentacije iz katere je razvidno, da za simbol EAN-13 ni dovolj
prostora.

-

E. Do tri posamične številke GTIN-13, ki se lahko dodelijo članom, katerih letni promet ne presega 20
tisoč EUR in nima dodeljenih drugih vrst številk GS1.

B. LETNI PROMET ČLANA
5. člen
Višina letnega prometa se za vsakega člana ugotavlja na podlagi javno objavljenih računovodskih izkazov. GS1
Slovenija lahko uporabi podatke Agencija RS za javnopravne storitve (v nadaljevanju: AJPES). V kolikor
podatki niso javno dostopni jih je član dolžan sam posredovati GS1 Slovenija do 31.5. v tekočem letu.
V primeru, da na dan izdaje računa GS1 Slovenija še ni javno objavljenega izkaza, za zadnje leto pred letom za
katerega se naročnina določi, GS1 Slovenija uporabi zadnji dostopen podatek o prometu.
Član je na zahtevo GS1 Slovenija dolžan predložiti računovodski izkaz, ki izkazuje njegov promet, podpisan s
strani zakonitega zastopnika.
Član, ki nima sedeža v Slovenji, je GS1 Slovenija dolžan predložiti računovodski izkaz, ki izkazuje njegovo
višino prometa vsako leto, podpisan s strani zakonitega zastopnika.
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Če član v letu pred včlanitvijo v GS1 Slovenija še ni posloval, se za določitev prve letne naročnine šteje, da po
kriteriju prometa sodi v 1. razred prometa, ki je opisan v nadaljevanju tega Pravilnika.
3. NAČIN DOLOČANJA VIŠINE NAROČNINE
6. člen
Višina naročnine se vsakokrat določi v znesku, v katerega DDV ni vštet.
Višina naročnine, ki jo je član dolžan letno plačati GS1 Slovenija za dodeljene številke GS1 se izračuna z
medsebojnim upoštevanjem:
vrste dodeljenih številk GS1
in
višine prometa ugotovljenega v letu, pred letom, za katerega se višina naročnine izračunava
Promet je razporejen v 11. razredov prometa, intervali številk GS1 pa na tri tipe (G1, G2 in G3).
Izhodiščni znesek (IZ) je znesek za interval številk G1 v 1. razredu prometa.
Vertikalni faktor povečanja določa naročnino po razredih prometa glede na 1. razred prometa.
Horizontalni faktor povečanja določa naročnino glede na velikost intervala številk GS1 (G1, G2, G3).
Razredi prometa, vertikalni in horizontalni faktorji povečanja so opredeljeni v spodnji tabeli:
Intervali številk GS1
Horizontalni faktor* povečanja po
intervalih številk na G1

Vertikalni
faktor*
povečanja po
razredih prometa
G1
G2
G3
Razredi prometa v 1.000 EUR
na 1. razred
1. razred
1,00
0
do
50
Izhodiščni znesek (IZ) IZ x 1,75 x 1,00 IZ x 2,5 x 1,00
2. razred nad
1,90
50
do
150
IZ x 1,00 x 1,90
IZ x 1,75 x 1,90 IZ x 2,5 x 1,90
3. razred nad
IZ x 1,00 x 2,00
IZ x 1,75 x 2,00 IZ x 2,5 x 2,00
2,00
150
do
450
4. razred nad
IZ x 1,00 x 2,10
IZ x 1,75 x 2,10 IZ x 2,5 x 2,10
2,10
450
do 1.350
5. razred nad 1.350 do 4.050
IZ x 1,00 x 2,32
IZ x 1,75 x 2,32 IZ x 2,5 x 2,32
2,32
6. razred nad 4.050 do 12.150
IZ x 1,00 x 3,04
IZ x 1,75 x 3,04 IZ x 2,5 x 3,04
3,04
7. razred nad 12.150 do 36.450
IZ x 1,00 x 3,34
IZ x 1,75 x 3,34 IZ x 2,5 x 3,34
3,34
8. razred nad 36.450 do 109.350
IZ x 1,00 x 3,54
IZ x 1,75 x 3,54 IZ x 2,5 x 3,54
3,54
9. razred nad 109.350 do 328.050
IZ x 1,00 x 4,34
IZ x 1,75 x 4,34 IZ x 2,5 x 4,34
4,34
IZ x 1,00 x 5,34
IZ x 1,75 x 5,34 IZ x 2,5 x 5,34
5,34
10. razred nad 328.050 do 984.150
IZ x 1,00 x 6,50
IZ x 1,75 x 6,50 IZ x 2,5 x 6,50
6,50
11. razred nad 984.150 do in več
*Odstopanje od navedenih faktorjev lahko nastane le zaradi zaokroževanja zneskov naročnine, v skladu s 7.
členom tega Pravilnika.
1

1,75

2,5

7. člen
Svet zavoda GS1 Slovenija s sklepom določi:
znesek enkratne članarine - pristopnine
izhodiščni znesek, ki določa 1. razred prometa in interval številk G1
znesek naročnine za interval 25 in interval 100 številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino
znesek naročnine za skrajšane številke GTIN-8
V zneskih, določenih s sklepom sveta DDV ni vključen. Zneski, ki jih svet zavoda GS1Slovenija določi ob
sprejemu tega Pravilnika, se tekoče usklajujejo z inflacijo ali spremenijo s sklepom sveta zavoda GS1 Slovenija
ter se kot CENIK vsakokrat objavijo na spletni strani GS1 Slovenija.
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V ceniku so določeni 100% zneski naročnin. V izdanih računih kolektivnim članom so zneski naročnin, ki so po
določilih 8. in 15. člena tega Pravilnika nižji od 100% naročnin, objavljenih v ceniku, obračunani in prikazani
kot popust na 100% naročnino.
Vrednosti naročnin v ceniku so zaokrožene na drugo decimalno mesto.
8. člen
A) Višina naročnine za pravice do uporabe samo glavne GLN se določi izključno članu, ki nima dodeljenih
drugih številk GS1:
- v višini 80 odstotkov za interval številk G1 po pripadajočem razredu prometa.
B) Višina naročnine za pravice do uporabe intervalov številk GS1 (G1, G2, G3) se določi na podlagi:
- razvrstitve kolektivnega člana v enega od 11 razredov prometa in
- dodeljenega intervala številk GS1 (G1, G2, G3),
kot prikazuje tabela v 6. členu tega Pravilnika.
Članu, ki ima dodeljenih več kot en interval številk GS1, se naročnina določi na podlagi predhodnega odstavka
in po naslednjem pravilu:
100% naročnina za največji interval številk GS1
40% naročnina za drugi največji interval številk GS1 in
20% naročnina za tretji in vsak naslednji interval številk GS1,
pri čemer je letna naročnina seštevek zgoraj navedenega.
C) Višina naročnine za pravice do uporabe intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino se
določi kot seštevek:
- višine naročnine za interval številk G1 po pripadajočem razredu prometa člana in
- višine naročnine iz naslova dodeljenih intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino.
V primeru, da ima član poleg intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino dodeljen tudi en
ali več intervalov številk G1, G2 in/ali G3, se naročnina določi kot seštevek:
- višine naročnine iz naslova dodeljenih intervalov številk G1, G2 in/ali G3 kot jo določa točka B) tega člena in
- višine naročnine iz naslova dodeljenih intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino.
V primeru, da ima član poleg intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino dodeljene le še
skrajšane številke GTIN-8, se naročnina določi kot seštevek:
- višine naročnine za interval številk G1 po pripadajočem razredu prometa člana in
- višine naročnine iz naslova dodeljenih intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino in
- višine naročnine iz naslova dodeljenih skrajšanih številk GTIN-8.
D) Višina naročnine za pravice do uporabe skrajšanih številk GTIN-8 se določi kot seštevek:
- višine naročnine za interval številk G1 po pripadajočem razredu prometa člana in
- višine naročnine iz naslova dodeljenih skrajšanih številk GTIN-8.
V primeru, da ima član poleg skrajšanih številk GTIN-8 dodeljen tudi en ali več intervalov številk G1, G2 in/ali
G3, se naročnina določi kot seštevek:
- višine naročnine iz naslova dodeljenih intervalov številk G1, G2 in/ali G3 kot jo določa točka B) tega člena in
- višine naročnine iz naslova dodeljenih skrajšanih številk GTIN-8.
V primeru, da ima član poleg skrajšanih številk GTIN-8 dodeljene le še intervale številk za označevanje izdelkov
s spremenljivo vsebino, se naročnina določi kot seštevek:
- višine naročnine za interval številk G1 po pripadajočem razredu prometa člana in
- višine naročnine iz naslova dodeljenih skrajšanih številk GTIN-8 in
višine naročnine iz naslova dodeljenih intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino.
E) Višina naročnine za pravice do uporabe do treh posamičnih številk GTIN-13, ki se lahko dodelijo članu, ki ne
presega 20.000,00 EUR letnega prometa, se določi:
- v višini 80 odstotkov vrednosti naročnine za interval številk G1 v 1. razredu prometa (80 odstotkov
izhodiščnega zneska).
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Član, ki preseže promet 20.000,00 EUR avtomatično in brez dodatnih obvestil preide v obliko članstva z
dodeljenim intervalom številk G1 in temu pripadajočo naročnino, naročnine za dodeljeno eno do tri posamične
številke GTIN-13 pa ne plačuje več.
Član, ki ima dodeljeno eno do tri posamične številke GTIN-13 in naroči dodaten interval številk GS1 (G1, G2,
G3) in/ali številke za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino in/ali skrajšane številke GTIN-8, se naročnina
določi na podlagi dodatno dodeljenih številk GS1, naročnine za dodeljeno eno do tri posamične številke GTIN13 pa ne plačuje več.
4. NAČIN PLAČEVANJA NAROČNINE
9. člen
Za določitev načina plačevanja naročnine za prvo leto včlanitve velja pravilo:
Celotna izračunana naročnina, v kolikor so status člana pridobili v obdobju januar – junij
50 odstotkov izračunane naročnine, v kolikor so status člana pridobili v obdobju julij – november
V kolikor član status člana pridobi v mesecu decembru, v tem letu ne plača naročnine.
10. člen
Ob dodelitvi dodatnih intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino in/ali skrajšanih številk
GTIN-8 se naročnina za koledarsko leto plača v naprej na podlagi izdanega predračuna. Član račun prejme v
roku 8 dni po dodelitvi dodatnih številk GS1.
11. člen
Spremembe pri članih med letom, ki vplivajo na določitev višine naročnine, se upoštevajo pri naslednji izdaji
računa po takšni spremembi, razen sprememb, ki se nanašajo na dodelitev številk za označevanje izdelkov s
spremenljivo vsebino in skrajšanih številk GTIN-8, ki pa se upoštevajo takoj po nastanku spremembe.
12. člen
Člani plačujejo letne naročnine na podlagi izdanih računov GS1 Slovenija, pri čemer je prvo obračunsko obdobje
v letu januar-junij in drugo obračunsko obdobje v letu julij-december, račun pa je izdan zadnji delovni dan
obračunskega obdobja. Račun v posameznem obračunskem obdobju prejmejo tisti člani, ki imajo status člana na
zadnji dan obračunskega obdobja.
Obračunsko obdobje se lahko spremeni na podlagi sklepa sveta zavoda GS1 Slovenija.
Član je dolžan račun plačati v roku 15 dni od datuma izdaje računa.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se za člane, nad katerimi se med obračunskim obdobjem začne
postopek stečaja ali prisilne poravnave, izdela razmejeni račun do dneva uvedbe postopka, ki se kot terjatev GS1
Slovenija prijavi v postopku.
5. UPORABA DOLOČIL PRAVILNIKA
13. člen
Pravilnik velja za vse člane GS1 Slovenija razen za tiste, za katere svet zavoda GS1 Slovenija zaradi specifičnih
potreb po uporabi večjega števila številk GS1 ali tudi drugih posebnostih oblikuje posebne pravilnike, cenike ali
z njimi sklene posebno pogodbo.
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III. PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Obdobje od 1.7.2014 do vključno 31.12.2016 se šteje za prehodno obdobje v katerem lahko člani z izjavo o
preklicu številk GS1 zmanjšajo obstoječe število dodeljenih intervalov številk GS1.
15. člen
Za člane, ki imajo na dan 30.6.2014 dodeljenih več intervalov številk GS1 (G1, G2, G3) se višina naročnine
določi:
Članu se od intervalov številk GS1, ki jih je dobil v uporabo do vključno 30.6.2014, naročnina določi le
na podlagi največjega intervala številk GS1. Za preostale intervale številk GS1 naročnine ne plačuje do
konca prehodnega obdobja, do vključno 31.12.2016.
-

Članu, ki v obdobju od 1.7.2014 do vključno 31.12.2016 prekliče največji interval številk GS1 iz prve
alineje, se naročnina določi na podlagi naslednjega največjega intervala številk GS1, ki je bil dodeljen
do 1.7.2014, za preostale intervale številk GS1 pa do konca prehodnega obdobja, to je do 1.1.2017,
naročnine ne plača.

-

Članu, ki v obdobju od 1.7.2014 do vključno 31.12.2016 naroči in dobi v uporabo nove dodatne
intervale številk GS1, se naročnina določi na podlagi največjega intervala številk GS1 iz prve oziroma
druge alineje tega člena in dodatnih intervalov številk GS1, ki jih je član dobil v uporabo od 1.7.2014
do vključno 31.12.2016, po pravilu:
o 100% naročnina za največji interval številk GS1
o 40% naročnina za drugi največji interval številk GS1 in
o 20% naročnina za tretji in vsak naslednji interval številk GS1
pri čemer je letna naročnina iz naslova intervalov številk GS1 (G1, G2, G3) seštevek zgoraj
navedenega.

-

Višina naročnine za člane, ki imajo več kot tri intervale številk G3, se za obdobje od 1.7.2014 do
vključno 31.12.2016 naročnina izračuna tako, da se k izračunani naročnini za en interval številk G3
prišteje ½ dosedanje članarine za interval številk G3 po ceniku, veljavnem na dan 30.06.2014.

-

Član, ki bo v času od 1.7.2014 do vključno 31.12.2016 preklical toliko dodeljenih intervalov številk G3,
da bo imel v uporabi največ tri, bo doplačila naročnine iz predhodne alineje oproščen.

IV. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Po izteku prehodnega obdobja, to je od 1.1.2017 za vse člane veljajo vsa določila tega Pravilnika, prehodne
določbe pa prenehajo veljati.
Pravilnik je sprejet, ko ga na seji sprejme svet zavoda GS1 Slovenija, uporabljati pa se prične z dnem 1.7.2014.
Z dnem 30.6.2014 prenehajo veljati določila Pravilnik o osnovah in merilih za določanje članarine kolektivnih
članov, ki ga je svet zavoda GS1 Slovenija sprejel dne 9.4.2008 in spremembe istega Pravilnika, ki jih je svet
zavoda GS1 Slovenija sprejel dne 22.11.2012 in besedilo 3. odstavka 7. člena tega Pravilnika, ki ga je svet zavoda
GS1 Slovenija sprejel dne 21.11.2013.
Predsednica sveta zavoda GS1 Slovenija
Majda Fartek
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