Podelitev unikatne identifikacijske številke CS1-IID v skladu
s standardom SIST EN ISO 14816
(Pogoji, pravila in obrazec za registracijo)

Slovenski inštitut za standardizacijo (v nadaljevanju: SIST) je v skladu s standardom SIST EN ISO 14816
registriran kot nacionalni administrator NRA/I v Republiki Sloveniji za podeljevanje unikatnih identifikacijskih
številk CS1-IID.
Unikatna identifikacijska številka CS1-IID skupaj z identifikacijsko kodo države tvori nedvoumno in unikatno
identifikacijsko kodno strukturo ter je obvezna v sistemih elektronskega cestninjenja, ki za cestninjenje
uporabljajo v vozilo vgrajene elektronske naprave (OBU-naprave). Unikatno identifikacijsko številko podeljuje
nacionalni administrator NRA/I.
Izdajatelj elektronskih naprav (OBU-naprav – »on board unit«) mora za potrebe elektronskega cestninjenja za
pridobitev unikatne identifikacijske številke CS1-IID pisno zaprositi nacionalnega administratorja NRA/I.

Postopek:
-

Kandidat zaprosi za unikatno identifikacijsko številko CS1-IID z izpolnitvijo obrazca (spodaj), ki ga
podpisanega po pošti pošlje na SIST. Priložiti mora tudi dokazilo o uporabi unikatne identifikacijske
številke CS1-IID.
SIST na podlagi prejetega obrazca v roku 30 dni preveri vse podatke.
Po pozitivni obravnavi SIST izstavi kandidatu predračun za plačilo prve registracije.
Po prejetem plačilu registracije SIST najpozneje v roku 30 dni od prejetja plačila kandidatu podeli
unikatno identifikacijsko številko CS1-IID.

Po prejetju unikatne identifikacijske številke CS1-IID prevzema izdajatelj polno odgovornost glede
uporabe unikatne identifikacijske številke v skladu s standardom SIST EN ISO 14816.
Hkrati izdajatelj vstopa v naročniško oz. pogodbeno razmerje s SIST, ki se obnavlja na letni ravni s plačilom
letne pristojbine.
V nadaljevanju se nahaja obrazec, ki ga mora izpolniti kandidat za podelitev unikatne identifikacijske številke
CS1-IID. Zapisane so tudi zahteve in pogoji, ki se jih mora upoštevati in so del tega dokumenta.

Kontakt:
Slovenski inštitut za standardizacijo
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
e-pošta: sist@sist.si
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Zahteve in pogoji za podelitev CS1-IID
Kandidat za podelitev identifikacijske številke CS1-IID mora izpolnjevati naslednje zahteve:
-

Kandidat mora biti pravna oseba.
Kandidat mora unikatno identifikacijsko številko CS1-IID uporabljati v skladu z vsemi pravili.
Kandidat mora plačati vse pristojbine, kot jih določi nacionalni administrator NRA/I.
Nacionalni administrator NRA/I podeli unikatno identifikacijsko številko CS1-IID samo v primeru
takojšnje uporabe številke CS1-IID.

Postopek registracije se ustavi, če:
- obrazec ni v celoti izpolnjen oz. podatki o kandidatu niso točni;
- niso priloženi vsi zahtevani dokumenti;
- ni plačan predračun za registracijo;
- kandidat ne izpolnjuje zahtev in pogojev (kot je zahtevano v pogojih).

Odgovornosti izdajatelja
V skladu s standardom SIST EN ISO 14816 so odgovornosti izdajatelja naslednje:
-

Izdajatelj se mora v celoti ravnati v skladu s sistemom številčenja in z zahtevami standarda SIST EN
ISO 14816. Izdajatelj ne sme izdati številke, če mu nacionalni administrator NRA/I ni uradno dodelil
unikatne identifikacijske številke CS1-IID.
Izdajatelj lahko uporablja le unikatne identifikacijske številke in kodno strukturo v skladu s
standardom SIST EN ISO 14816.
Izdajatelj mora hraniti dovoljenje o podelitvi unikatne identifikacijske številke CS1-IID, ki ga je podelil
nacionalni administrator NRA/I.
Kakršnekoli spremembe, ki se nanašajo na bistvene podatke podjetja, podane ob registraciji, mora
izdajatelj nemudoma sporočiti nacionalnemu administratorju NRA/I.
Izdajatelj mora voditi register izdanih identifikacijskih številk v mejah predvidene uporabe ter ga
hraniti na varnem mestu in v skladu z zahtevami o varovanju podatkov.
Izdajatelj mora redno plačevati pristojbine, kot jih predpiše nacionalni administrator NRA/I.

Plačilo prve registracije in letne pristojbine
SIST ob prvi registraciji zaračuna enkratni znesek v vrednosti 1.500,00 EUR (brez DDV).
SIST bo na podlagi prejetih podatkov kandidata v roku 30 dni izstavil predračun za plačilo registracije. Po
plačilu predračuna se postopek registracije nadaljuje. Če predračun ni plačan, se postopek registracije ustavi.
Vsako leto se registracija obnovi s plačilom letne pristojbine, ki znaša 500,00 EUR (brez DDV).
SIST si pridružuje pravico do sprememb višine prve registracije in letne pristojbine.
Posamezni izdajatelj lahko zaprosi za več unikatnih identifikacijskih številk CS1-IID. Pri tem se vsaka
registracija in podeljena unikatna identifikacijska številka CS1-IID štejeta za novo registracijo in se vodita
ločeno, kot da bi pripadali drugemu izdajatelju. Ločena so tudi plačila, tako za prvo registracijo kot tudi za letne
pristojbine.
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Spremembe in odpoved pogodbenega razmerja
Kakršnekoli spremembe (npr. pravni status, sprememba imena, naslova, kontaktne osebe …) mora izdajatelj
nemudoma sporočiti SIST.
Če želi izdajatelj prekiniti svojo dejavnost, mora o tem tri mesece pred prekinitvijo obvestiti SIST.

Objava podatkov v nacionalnem registru
SIST v skladu s standardom SIST EN ISO 14816 vodi nacionalni register podeljenih unikatnih identifikacijskih
številk CS1-IID. Nacionalni register je javno dostopen dokument in vsebuje naslednje informacije:
- ime izdajatelja, naslov in druge kontaktne podatke (telefon, faks, e-pošta),
- podeljeno unikatno identifikacijsko številko CS1-IID,
- datum podelitve številke.

Odgovornost nacionalnega administratorja NRA/I
Unikatna identifikacijska številka se izda z namenom uporabe v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO
14816. Nacionalni administrator NRA/I podeli številko organizaciji na podlagi njene prošnje, pri čemer se ta
številka obravnava tudi kot identifikacijska številka »izdajatelja«, kot je določeno v standardu SIST EN ISO
14816.
Napačna uporaba unikatne identifikacijske številke, ki ni v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 14816,
je izven nadzora nacionalnega administratorja NRAI. Nacionalni administrator NRA/I ni odgovoren za napačno
uporabo te številke pri izdajatelju ter ne more jamčiti za njeno izrecno in nedvoumno uporabo.
Nacionalni administrator NRA/I ne more biti finančno odgovoren za napake pri registraciji, rezervaciji ali
določitvi katerekoli unikatne identifikacijske številke ali zaradi objave teh številk, objave podatkov izdajateljev,
ki so jim številke dodeljene.
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OBRAZEC ZA PODELITEV CS1-IID
Prosimo, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami; predlagamo, da okenca izpolnite digitalno. Podatki morajo biti
identični podatkom v registru zavezancev za DDV. Vsa polja so obvezna.
Podjetje
Dolgi naziv PRS:

Naslov

Poštna številka
Kraj
Davčna številka
Matična številka
Telefon
Faks
E-pošta

Kontaktna oseba
Ime in priimek
Telefon
E-pošta

Želeno število CS1-IID
Datum začetka uporabe
CS1-IID
Dokazilo o uporabi CS1-IID
(ime dokumenta)

Kratek opis uporabe CS1-IID
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IZJAVA IN PODPIS KANDIDATA
Z izpolnitvijo in podpisom tega dokumenta prosimo za podelitev unikatne identifikacijske številke CS1-IID.
Hkrati potrjujemo in se zavezujemo, da:
- so vsi zapisani podatki točni in resnični;
- smo seznanjeni z vsemi zahtevami in pogoji in se z njimi strinjamo ter da bomo poslovali v skladu s
standardom SIST EN ISO 14816 in vsa pravila brezpogojno upoštevali.
- da se bo unikatna identifikacijska številka CS1-IID uporabljala izključno v skladu s standardom SIST
EN ISO 14816.
S tem podpisom je sklenjeno tudi naročniško oz. pogodbeno razmerje med izdajateljem in SIST, ki se obnavlja
na letni ravni s plačilom letne pristojbine.
Protikorupcijska klavzula
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.

Kraj in datum

Žig

Ime, priimek in podpis pooblaščene
osebe

Izvirnik celotnega dokumenta (skupaj 5 strani) pošljite po pošti na naslov:
Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

IZPOLNI SIST
Podeljena unikatna identifikacijska številka:
Identifikacijska koda države / Country code

10100 01100

Unikatna identifikacijska številka CS1 / Issuer Identifier (14-bit)

Kraj in datum

Žig

Podpis
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