
Prečiščeno besedilo vsebuje 
 
• Pravilnik o osnovah in merilih za določanje članarine za Banko Slovenije, druge banke in hranilnice, ki ga je a 

podlagi določbe 19., 54. in 74. člena statuta Zavoda za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov - GS1 
Slovenija, Ljubljana, Dimičeva 9 (v nadaljevanju zavod), sprejel svet zavoda na svoji seji dne 26.1.2012 

• spremembe in dopolnitve istega Pravilnika, ki jih je sprejel svet zavoda na svoji seji dne 17.4.2014 
• dopolnitve istega Pravilnika, ki jih je sprejel svet zavoda na svoji seji dne 10.12.2014 
 
 
 

PRAVILNIK 

O OSNOVAH  IN  MERILIH  ZA  DOLOČANJE  NAROČNINE 

ZA  BANKO  SLOVENIJE,  DRUGE BANKE  IN  HRANILNICE  
 
 
I. Osnove za določitev naročnine 
 

1. člen 
 
Določila tega pravilnika veljajo in se uporabljajo izključno za Banko Slovenije, druge banke in hranilnice kot so 
opredeljene v 13. členu Zakona o bančništvu Ur. List RS št. 99/2010 - Zban-1-UPB5. Kot skupni izraz za banko 
in hranilnico je uporabljen pojem "kreditna institucija". 
 

2. člen 
 
Osnove za določitev naročnine so: 

- število poslovnih enot kreditne institucije in 
- interval številk GS1 - tip G. 

 
3. člen 

 
Število poslovnih enot (PE) je razdeljeno na 5 razredov 
Razred  Št. PE  Št. PE 
1   0 do 1 
2 nad 0 do 10 
3 nad 10 do 50 
4 nad 50 do 90 
5 nad 90 in več  
 
Interval številk GS1 je razdeljen na 3 tipe številk G: 
1  G1  interval 1.000 številk GS1  
2 G2 interval 10.000 številk GS1 
3 G3 interval 100.000 številk GS1 
 

4. člen 
 
Višina naročnine je odvisna od števila poslovnih enot kreditne institucije in dodeljenega intervala številk GS1 
(tip G).  
 
Število poslovnih enot je kreditna institucija ob včlanitvi dolžna navesti v Pristopni izjavi in kadarkoli med 
trajanjem članstva GS1 Slovenija obvestiti o vsaki spremembi  v številu poslovnih enot. 
 

 

II. Merila za določitev višine naročnine 
 

5. člen  
 
Kreditna institucija ob vstopu v članstvo v skladu z 52. členom statuta Zavoda za identifikacijo in elektronsko 
izmenjavo podatkov - GS1 Slovenija, Ljubljana plača enkratno članarino – pristopnino in prvo letno naročnino.  



 
Višina naročnine, ki jo je kreditna institucija dolžna letno plačati GS1 Slovenija se določi na podlagi 

- dodeljenih intervalov številk GS1 in 
- razvrstitve v enega od petih razredov po številu poslovnih enot. 

 
Izhodiščni znesek (IZ) je znesek za interval številk G1 v 1. razredu po številu poslovnih enot. 
 
Vertikalni faktor povečanja določa naročnino po razredih poslovnih enot glede na 1. razred  po številu poslovnih 
enot. 
 
Horizontalni faktor povečanja določa naročnino glede na velikost intervala številk GS1 (G1, G2, G3).  
 
Razredi poslovnih enot, vertikalni in horizontalni faktorji povečanja so opredeljeni v spodnji tabeli: 

 Intervali številk GS1   

Horizontalni faktor* povečanja po 

intervalih številk na G1 
1 1,3 2,5 

Vertikalni faktor* 

povečanja po 

razredih glede 1. 

razred po številu PE 
Razredi po številu poslovnih enot PE G1 G2 G3 

1. razred  0 do 1 Izhodiščni znesek (IZ) IZ x 1,3 x  1 IZ x 2,5 x   1 1 

2. razred nad 1 do 10 IZ x 1,00 x   2 IZ x 1,3 x  2 IZ x 2,5 x   2 2 

3. razred nad 10 do 50 IZ x 1,00 x   4 IZ x 1,3 x  4 IZ x 2,5 x   4 4 

4. razred nad 50 do 90 IZ x 1,00 x   8 IZ x 1,3 x  8 IZ x 2,5 x   8 8 

5. razred nad 90  in več IZ x 1,00 x 16 IZ x 1,3 x 16 IZ x 2,5 x 16 16 

Odstopanje od navedenih faktorjev lahko nastane le zaradi zaokroževanja zneskov naročnine, v skladu s 6. 
členom tega Pravilnika. 
 

6. člen 
 
Svet zavoda GS1 Slovenija s sklepom določi izhodiščni znesek, ki določa 1. razred po številu poslovnih enot in 
interval številk G1. 
 
V izhodiščni znesek, določen s sklepom sveta zavoda, DDV ni vključen. Zneski, ki jih svet zavoda GS1 
Slovenija določi ob sprejemu tega Pravilnika, se tekoče usklajujejo z inflacijo ali se spremenijo s sklepom sveta 
zavoda GS1 Slovenija ter se kot CENIK vsakokrat objavijo na spletni strani GS1 Slovenija. 
 
V ceniku so določeni 100% zneski naročnin. V izdanih računih kreditnim institucijam so zneski naročnin, ki so 

po določilih 7. 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. 
 

7. člen 
 
Kreditni instituciji, ki ima dodeljenih več kot en interval številk tipa G, se naročnina določi na podlagi 
predhodnih členov  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. 
 
 
III. Plačevanje naročnine 
 

8. člen 
 
Ob pristopu v kolektivno članstvo zavoda se naročnina za to koledarsko leto plača vnaprej na podlagi izdanega 
predračuna zavoda. 



 
Za določitev višine naročnine, ki jo mora plačati član  za koledarsko leto, v katerem pridobi status kolektivnega 
člana velja naslednje: 
• naročnina je 100%, če je kreditna institucija postala kolektivni član zavoda v obdobju januar - julij, 
• naročnina se zmanjša za 50%, če je kreditna institucija postala kolektivni član zavoda v obdobju julij- 

november, 
• ni plačila naročnina za tekoče leto, če je kreditna institucija postala kolektivni član zavoda v mesecu 

decembru. 
 
V nadaljnjih letih se naročnina plačuje za nazaj na podlagi izdanih računov. 
 
Naročnina zapade v plačilo v roku 15 dni od datuma izdaje računa. 
 

9. člen 
 
Kreditni instituciji preneha status kolektivnega člana med letom, skladno določbi 64. člena statuta zavoda. 
Ne glede na prvi stavek, račun za naročnino za obračunsko obdobje prejmejo včlanjene kreditne institucije, ki so 
na zadnji dan obračunskega obdobja člani zavoda.  
 

10. člen  
 
Spremembe med letom, ki vplivajo na določitev višine naročnine, se upoštevajo pri izdaji prve fakture po takšni 
spremembi.  
 

11. člen 
 
V primeru nastopa okoliščin, ki v tem pravilniku niso urejene, se smiselno uporabijo določila Pravilnik o 
osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih 
številk GS1.. 
 
IV. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
 
Prečiščeno besedilo stopi v veljavo z dnem 1.7.2014. 
 
 Predsednica sveta zavoda GS1 Slovenija  

Majda Fartek 
 
        
 
        
 


