DOLOČBE STATUTA ZAVODA ZA IDENTIFIKACIJO IN ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV – GS1 SLOVENIJA,
LJUBLJANA, KI UREJAJO PRAVICE IN OBVEZNOSTI KOLEKTIVNEGA ČLANA GS1 SLOVENIJA
VI. KOLEKTIVNI ČLANI ZAVODA
1. Pogoji in postopek za pridobitev statusa kolektivnega člana zavoda
52. člen
Kolektivni član zavoda lahko ob soglasju zavoda postane vsaka fizična in
pravna oseba, ki je zainteresirana za izvrševanje pravic in obveznosti,
določenih v 56. in 58. členu Statuta zavoda.
Izdaja soglasja k včlanitvi je v pristojnosti direktorja zavoda.
Kandidat za kolektivnega člana izpolni obrazec »Pristopna izjava« z v naprej
določeno vsebino ter s svojim podpisom in žigom (če gre za pravno osebo
in ta žig uporablja) izjavi, da sprejema pravice in obveznosti kolektivnega
člana, določene v pristopni izjavi in v vsakokrat veljavnem Statutu.
Za pridobitev statusa kolektivnega člana zavoda mora kandidat za
kolektivnega člana predhodno kumulativno:
izpolniti pristopno izjavo v enotni predpisani vsebini,
s podpisom zakonitega zastopnika potrditi, da je seznanjen z določili
Statuta zavoda in da sprejema njegova določila,
pridobiti soglasje direktorja zavoda k včlanitvi,
na podlagi prejetega predračuna plačati enkratno članarinopristopnino in prvo letno naročnino.
Šteje se, da se je kolektivni član s podpisom pristopne izjave seznanil z
določbami Statuta zavoda, sprejel vse pravice in se zavezal izpolnjevati vse
obveznosti, ki iz pristopne izjave in morebitnih sprememb Statuta izhajajo.
Statut zavoda je objavljen na spletni strani zavoda, vključno z vsakokratnimi
morebitnimi spremembami, pri čemer kandidat za člana skupaj s pristopno
izjavo prejme tudi izvleček tistega dela veljavnega Statuta, ki se nanaša na
pravice in obveznosti članov.
Po izpolnitvi pogojev navedenih v tretjem odstavku tega člena bo kandidat
v roku treh dni po predložitvi dokazil o izpolnitvi pogojev včlanjen in mu bo
avtomatično dodeljena glavna lokacijska številka GLN za identifikacijo
sedeža podjetja, s tem pa pridobljen status kolektivnega člana.
Po včlanitvi zavod kolektivnemu članu v roku 8 dni pošlje obvestilo o
dodeljenih GS1 številkah in račun.
53. člen
V kolikor direktor zavoda k včlanitvi kandidata za kolektivnega člana zavoda
ne da soglasja iz razloga, ker obstaja utemeljen dvom ali bo kandidat redno
in pravilno izpolnjeval obveznosti kolektivnega člana, zavod kandidatu
pošlje obrazložen sklep o zavrnitvi »pristopne izjave« s pravnim poukom, da
je zoper sklep dovoljen ugovor v roku 15 dni od prejema na direktorja
zavoda. V kolikor direktor ugovor kot neutemeljen s sklepom zavrne, je
zoper za sklep dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema na svet zavoda.
Odločitev sveta zavoda je dokončna.
Utemeljen dvom je podan vsakokrat, ko je direktor ali ustanovitelj
kandidata ista oseba, kot pri kolektivnem članu, ki je bil zaradi kršitev
obveznosti ali zlorabe pravic že opominjan ali izključen. Utemeljen dvom je
podan tudi v vseh drugih primerih neizpolnjevanja ali nerednega
izpolnjevanja obveznosti do GS1 Slovenija.
54. člen
Po pridobitvi statusa kolektivnega člana je odločitev o vrsti in obsegu pravic
uporabe številk GS1, ki jih bo kolektivni član uresničeval, samostojna
odločitev člana.
Kolektivni član zahtevo za dodelitev številk GS1 poda z izpolnitvijo enotnega
predpisanega obrazca zavoda, to je »naročilnice«. Svojo zahtevo lahko
poda že kot kandidat, skupaj z izpolnjeno »pristopno izjavo«.

GS1 - Globalni jezik poslovanja

Kolektivni član prejme pisno obvestilo o dodeljenih GS1 številkah, pri čemer
gre za ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe dodeljenih številk,
ki jih lahko uporablja izključno in samo kolektivni član, kateremu so bile
dodeljene.
55. člen
Kolektivni član je zavezan k plačilu naročnine za ves čas od datuma
včlanitve, navedenega v obvestilu o dodelitvi številk GS1 pa do izteka
odpovednega roka po prejemu pisne izjave o izstopu iz GS1 Slovenija kot
kolektivni član ali odločbe o izključitvi, ne glede na to ali dodeljene številke
dejansko uporablja ali ne.
Osnove in merila za določanje višine letne naročnine za posameznega
kolektivnega člana določa Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine
naročnine, ki jo kolektivni člani plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1,
ki je, skupaj z veljavnim cenikom, objavljen na spletni strani zavoda.
2. Pravice in obveznosti kolektivnih članov
56. člen
Kolektivni člani so dolžni svoje pravice in obveznosti uresničevati skladno z
določili vsakokrat veljavnega Statuta, ki je objavljen na spletni strani
zavoda.
Kolektivni člani imajo predvsem naslednje pravice, ki so hkrati tudi
obveznosti in sicer:
1. pravilno uporabljati mednarodne identifikacijske številke GS1 ter
ostale standarde in rešitve mednarodnega in nacionalnega
označevanja GS1,
2. pravilno uporabljati identifikacijske številke za nacionalno
označevanje blaga s spremenljivo vsebino,
3. pravilno uporabljati vse standarde in rešitve iz sistema GS1,
4. posredovati zavodu zaupanja vredne podatke o vsaki uporabljeni
številki GS1 (predvsem, a ne izključno GTIN za izdelke, GLN za
lokacije, …)pod vsakokrat veljavnimi pogoji GS1 Slovenija ter
dovoliti objavo, zbiranje, obdelovanje in posredovanje vseh teh
podatkov v globalne zbirke kot npr. GS1 Cloud, GLN Services,
GEPIR in druge, pod vsakokrat veljavnimi pogoji posamezne
globalne zbirke,
5. pod vsakokratnimi pogoji določenimi za posamezni vir oziroma
zbirko podatkov uporabljati vire podatkov in informacij iz
globalnih zbirk, ki so dostopni zavodu, kot članu mednarodne
organizacije GS1 AISBL kar vključuje tudi vire drugih nacionalnih
organizacij GS1,
6. dajati predloge in pobude za oblikovanje enotnih sistemov
označevanja ter zajema in izmenjave podatkov v svoji panogi na
nacionalni in mednarodni ravni,
7. sodelovati v delovnih skupinah zavoda,
8.
uporabljati storitve iz dejavnosti zavoda,
9.
izvrševati druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz splošnih
aktov zavoda in mednarodne organizacije GS1 AISBL.
Pravice in obveznosti določene v prvi, drugi, tretji in četrti točki imajo le
kolektivni člani, ki so jim dodeljene številke GS1, ostale pravice in obveznosti
pa imajo vsi kolektivni člani.«
57. člen
Kolektivnemu članu je izvrševanje pravic iz predhodnega člena omogočeno
pod pogojem, da redno in pravočasno plačuje letno naročnino ter ima do
zavoda poravnane vse druge obveznosti.
58. člen
Kolektivni član mora izvrševati svoje pravice in obveznosti v skladu z
vsakokrat veljavnimi določbami Statuta zavoda, splošnimi specifikacijami
GS1, uporabniškim priročnikom ter drugimi pravili za uporabo standardov
mednarodne organizacije GS1 AISBL, ki so kolektivnim članom dostopni v
elektronski ali/in tiskani obliki.

GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kolektivni član je posebej, a ne izključno, obvezan in dolžan:
1. ves čas članstva zagotavljati pravilno uporabo dodeljenih številk
in simbolov GS1 oziroma vseh standardov iz sistema GS1,
2. redno posredovati zavodu GS1 zaupanja vredne podatke o vsaki
uporabljeni številki GS1 (predvsem, a ne izključno GTIN za
izdelke, GLN za lokacije, …) pod vsakokrat veljavnimi pogoji GS1
Slovenija ter dovoliti objavo, zbiranje, obdelovanje in
posredovanje vseh teh podatkov v globalne zbirke kot npr.GS1
Cloud, GLN Services, GEPIR in druge, pod vsakokrat veljavnimi
pogoji posamezne globalne zbirke,
3. ves čas članstva izpolnjevati sprejete finančne in druge
obveznosti iz naslova statusa kolektivnega člana, predvsem iz
naslova dodelitve in uporabe dodeljenih številk, simbolov, drugih
oznak in drugih standardov iz sistema GS1 ali uporabe storitev
zavoda.
3. Uporaba GS1 številk
59. člen
Kolektivni član lahko z dodeljenimi GS1 številkami označuje le proizvode z
njegovo blagovno znamko. Druge proizvode lahko označuje z dodeljenimi
številkami le pod pogojem, da prihajajo na trg pod njegovo firmo in niso že
pri izvornem proizvajalcu označeni z GS1 številko.
60. člen
Prenos dodeljenih številk na drugo osebo brez soglasja in sodelovanja
zavoda ni dovoljen.
Prenos je mogoč le ob soglasju zavoda in v dogovoru med zavodom in novim
uporabnikom, če je ta že kolektivni član zavoda ali pa pred prenosom
postane kolektivni član. Prenos se opravi na podlagi ustreznih izjav podanih
na obrazcih za prenos GS1 številk.
V primeru statusne spremembe pri kolektivnem članu, prodaje ali prenosa
proizvodnega programa oz. poslovne dejavnosti na drugo osebo, se :
•
pravni nasledniki kolektivnega člana lahko dogovorijo, kateri od
njih prevzame posamezne dodeljene intervale številk,
•
kolektivni člani, ki se združujejo, dogovorijo, katere njim
dodeljene intervale številk bo uporabljal njihov pravni naslednik,
oz. ta to določi,
•
kolektivni član kot prodajalec oz. prenosnik proizvodnega
programa dogovori s kupcem oz. pridobiteljem proizvodnega
programa katere dodeljene intervale številk bo ta prevzel.
Dogovor velja, če ga potrdi zavod in v skladu z 2. odst. tega člena sklene
dogovor o prenosu dodeljenih številk na novega uporabnika.
Oseba, ki pridobi GS1 številke na način določen v tem členu, prevzame vse
pravice in obveznosti svojega prednika iz naslova pridobljenih številk.
Prevzemnik številk GS1 plača nadomestilo za stroške prenosa številk, ki ga
določi svet zavoda.
4. Prenehanje statusa kolektivnega člana
61. člen
Osebi preneha status kolektivnega člana:
1. z izčlanitvijo (izstopom)
2. z izključitvijo
3. s prenehanjem obstoja pravne osebe
4. s smrtjo fizične osebe
62. člen
Kolektivni član lahko kadarkoli pisno izjavi, da izstopa iz zavoda kot
kolektivni član, pri čemer mu članstvo preneha šele z dnem izteka
trimesečnega odpovednega roka, ki prične teči, ko zavod prejme pisno s
strani zakonitega zastopnika podpisano izjavo o izstopu. Izjava mora biti
zavodu poslana s priporočeno pošto s povratnico.
Kolektivni član lahko v izstopni izjavi navede daljši od trimesečnega
odpovednega rok, ne more pa navesti krajšega odpovednega roka.
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V kolikor je nad kolektivnim članom začet stečajni postopek se šteje, da je
upravitelj podal izstopno izjavo z dnem začetka stečajnega postopka in da
je, ne glede na zgornje določbe, odpovedni rok iztekel na dan uvedbe
stečajnega postopka, pri čemer pa odgovornost stečajnega upravitelja za
uporabo dodeljenih številk na obstoječih izdelkih ne preneha.
Zavod upravitelja v najkrajšem času pisno seznani, da šteje, da je pravni
osebi z dnem uvedbe stečajnega postopka prenehal status kolektivnega
člana, razen, v kolikor upravitelj v roku 30 dni ne izjavi, da bo pogodbo
obdržal v veljavi. Zavod upravitelja seznani s posledicami prenehanja
statusa kolektivnega člana zavoda. V kolikor upravitelj poda izjavo, da bo
pogodbo obdržal v veljavi, se šteje, da je to izjavo podal na dan uvedbe
stečajnega postopka in so stroški naročnine od tega dne dalje stroški
stečajnega postopka.
63. člen
Status kolektivnemu članu preneha z izključitvijo iz zavoda, če huje krši
obveznosti kolektivnega člana. Za hujšo kršitev obveznosti štejejo zlasti, a
ne izključno, dejanja in opustitve in sicer:
če dodeljene številke GS1 uporablja v nasprotju s pravili sistema GS1,
če standarde sistema GS1 uporablja v nasprotju s pravili tega sistema,
če drugim kolektivnim članom z nepravilno uporabo dodeljenih številk
ali standardov sistema povzroča ali bi lahko povzročil škodo,
če svoje pravice izvršuje v nasprotju z določili vsakokrat veljavnega
Statuta,
če ne izpolnjuje svoje obveze posredovanja podatkov o vsaki
uporabljeni številki GS1,
če s svojim ravnanjem ali opustitvami škoduje ugledu sistema in
standardov GS1,
če drugi osebi omogoči ali omogoča nelegalno uporabo njemu
dodeljenih številk GS1,
če ne plača dveh zaporednih računov za naročnino,
če zavoda ne obvesti o spremembi naslova oziroma o naslovu, na
katerem sprejema pošto, pa se pošta poslana s strani zavoda dvakrat
vrne z oznako »neznan« ali »preseljen« ali »ne sprejme« ali »ni
dvignil«.
V primeru navedenih kršitev obveznosti kolektivnega člana, zavod
kolektivnega člana pisno opozori na kršitve in mu določi rok za prenehanje
oziroma odpravo kršitev.
V kolikor kolektivni član v postavljenem roku ne preneha s kršitvijo oziroma
je ne odpravi, ga zavod lahko izključi iz članstva.
O izključitvi odloči direktor zavoda z odločbo. Zoper odločbo direktorja o
izključitvi je dovoljen ugovor v roku 15 dni od prejema na direktorja zavoda.
V kolikor direktor ugovor kot neutemeljen s sklepom zavrne, je zoper ta
sklep dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema na svet zavoda. Odločitev
sveta zavoda je dokončna.
Če odločbe ali sklepa o izključitvi kolektivnemu članu ni mogoče vročiti iz
razloga, ker se poštna pošiljka vrne z oznako »neznan« ali »preseljen« ali
»ne sprejme« ali »ni dvignil« se šteje, da je odločba o izključitvi postala
dokončna z dnem, ko se je nevročena poštna pošiljka vrnila na naslov
zavoda.
5. Posledice prenehanja statusa kolektivnega člana
64. člen
Z dnem, ko osebi preneha status kolektivnega člana zavoda, ji prenehajo
tudi vse pravice, ki jih je pridobila kot kolektivni član.
S prenehanjem statusa kolektivnega člana pa osebi ne preneha
odgovornost v zvezi z že natisnjenimi simboli.
Kolektivni član je dolžan plačati naročnino za ves čas do prenehanja statusa
kolektivnega člana.
Z dnem prenehanja statusa kolektivnega člana oseba ne sme več uporabljati
dodeljenih GS1 številk, proizvode z natisnjenimi simboli pa ne sme več
prodajati.
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