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Prednosti uporabe GLN  

kot glavne identifikacijske 

številke za podjetja in  

javno upravo 

V praksi vedno uporabljamo več identifikacijskih 

številk: matično številko, davčno številko, interne 

identifikatorje, št. bančnega računa… Uporaba 

vsakega identifikacijskega sistema ima svoje 

prednosti in slabosti.  

Matična in davčna številka sta odlična 

identifikatorja, kadar gre za identifikacijo podjetja 

kot celote - kot enega poslovnega subjekta. V vseh 

poslovnih izkazih in na vseh računih, na mnogih 

dokumentih je uporaba davčne in/ali matične 

številke obvezna in tudi praktična.  

A težava nastane takoj, ko moramo znotraj istega 

poslovnega subjekta označiti na primer njegove 

poslovne enote, skladišča, postaje,..., ki jih 

uporabljamo v različnih elektronskih poslovnih 

dokumentih.   

V elektronskem poslovanju je omejitev na eno 

številko znotraj enega poslovnega subjekta resen 

problem. Druge vrste problem nastane takrat, ko 

eno podjetje kupi drugo ali  razpade na dve ali več 

drugih podjetij. Takrat identifikacijski sistemi, ki 

temeljijo na eni številki razpadejo, saj je potrebna 

nova registracija in objava novo-določenih številk. 

Uporaba številke bančnega – poslovnega računa 

je na prvi pogled tudi dober identifikator, saj je 

možno, da imajo poslovne enote svoje račune, a 

to nikakor ni nujno.  

Pogosto pa moramo označevati tudi enote, ki 

zanesljivo nimajo svojega poslovnega računa kot 

so poslovne enote, ki imajo svoje naročanje, 

dobavo in obračunavanje glede na svojo lokacijo. 

Dodatna težava je, da je spisek bančnih računov 

težko dosegljiv, saj ni enostavno dosegljiv v 

kakšnem javnem registru, kot so matične in 

davčne številke.  

Problem je lahko tudi v dolžini številke, ki je zaradi 

prenosov in možnih ročnih prepisovanj vir težav. 

GLN teh težav nima. Je globalna, mednarodno 

priznana, omogoča identifikacijo poljubnega 

števila poslovnih enot ali podrejenih lokacij 

znotraj ene organizacije. Številke GLN so javne in 

dosegljive iz mednarodne baze GEPIR. 

Dodeljevanje je enostavno in brezplačno za člane 

GS1 Slovenija.  

 

Priporočila za dodeljevanje in 

uporabo GLN  

Vse GLN številke se določijo na osnovi  predpone 

podjetja GS1, ki se podjetju dodeli  ob včlanitvi. 

Glavna GLN  označuje podjetje/posameznika kot 

pravno osebo in se uporablja za identifikacijo 

partnerja v elektronskih sporočilih in globalnem e-

katalogu matičnih podatkov o izdelkih. 

Za označitev posameznih lastnih lokacij določi 

podjetje posamezne GLN-je svojim fizičnim 

lokacijam.  To so lahko na primer posamezni 

proizvodnji ali skladiščni obrati lahko pa tudi 

posamezna nakladalna rampa, če jih ima skladišče 

več. 

 

Podružnice tujih podjetij v Sloveniji, ki potrebujejo 

GLN številke, lahko te pridobijo na enega od dveh 

načinov: 

- iz lastne predpone podjetja ali   

- jim posamezen GLN dodeli matično podjetje. 

Če kot podružnica nimate lastne predpone GS1 

vas vabimo, da pokličete GS1 Slovenija. 

 

Težavam pri komunikaciji s poslovnimi partnerji se 

boste v največji meri izognili z doslednim 

upoštevanjem pravil dodeljevanja in upravljanja 

GLN.  
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Posebno pozornost zahteva kakršna koli 

sprememba z GLN označenih lokacij ali podatkov, 

ki se na njih nanašajo. Sprememba se lahko 

nanaša na identifikacijo podjetja kot pravne osebe 

ali identifikacijo same lokacije. 

Nekaj primerov pravil*, ki zahtevajo dodelitev 

nove GLN: 

 Sprememba pravnega statusa (združitev ali 

delni nakup)  

Kadar podjetje kupi del drugega, je potrebno 

vse GLN, ki so jih uporabljali v novo 

pridruženem podjetju zamenjati najkasneje v 

enem letu. Če se z nakupom dela podjetja 

pridobi tudi njegova predpona GS1, se 

obstoječe GLN lahko uporablja še  naprej. 

 Sprememba fizične lokacije  

Če se fizična lokaciji povsem spremeni (npr. 

drug kraj), je potrebno uporabiti nov GLN. 

Enako velja v primeru spremembe dostopne 

točke (npr. dostop iz druge ulice). 

 Delitev lokacije ali oddaja v najem drugi 

pravni osebi  

Takšna sprememba sicer ne vpliva na 

uporabnika predpone podjetja GS1, vendar se 

zahteva drug GLN za najemnika na lokaciji, da 

se prepreči zamenjavo obeh podjetij na isti 

lokaciji. GLN ni mogoče oddati ali prodati 

drugemu podjetju!  

 Sprememba, ki vpliva na izvajanje sledljivosti  

Večja sprememba pri funkcionalnosti na 

lokaciji (npr. nekoč skladišče zmrznjenih 

izdelkov sedaj sprejema samo izdelke v 

nehlajenem režimu). Takšna sprememba, ki 

vpliva na naravo lokacije/poslovanja zahteva 

nov GLN. 

*vsa pravila so v angleškem jeziku dostopna na 

http://www.gs1.org/1/glnrules/  

 

 

Splošno pravilo pravi, da je po preteku 48 

mesecev mogoče ponovno uporabiti star GLN 

(opuščena lokacija) za označitev druge/nove 

lokacije. Ker pa je naslovni prostor dovolj velik 

(omogočena je označitev najmanj 1000 lokacij),  

to skoraj brez izjeme dovoljuje oštevilčenje novih  

lokacij z še nikoli dodeljenimi GLN. Zato ponovno 

uporabo opuščenih številk odsvetujemo. 

Za izmenjavo podatkov o uporabljenih GLN 

številkah s partnerji mora poskrbeti vsaka 

organizacija sama. GS1 omogoča brezplačno 

uporabo mednarodne baze GEPIR s podatki o 

uporabnikih sistema GS1 in GLN številkah.  

Vpis/prijavo svojih GLN v GEPIR lahko naredite 

preko članskih strani portala GS1 Slovenija.  

Glejte http://www.gs1si.org  

V vnosni obrazec se vpiše referenca lokacije, 

naslov, poštna številka, kraj in država. Opcijsko  

lahko vpišete še opis lokacije in komentar. 

 

Slika: 

Vnosni obrazec za GLN na članskih straneh portala GS1 Slovenija 

 

 

Za vsa dodatna pojasnila nas pokličite na 01/58 98 320. 

http://www.gs1.org/1/glnrules/
http://www.gs1si.org/

