
          Priloga 
 
0. Uvod 
  

0.1. Splošno ozadje  
 
Skladno z Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1228/2003 z dne 26. junija 2003, ki se 
nanaša na pogoje za dostop do omrežja pri čezmejnih izmenjavah električne energije, določajo ta 
Avkcijska pravila pogoje in pravila, ki urejajo avkcijsko dodeljevanje razpoložljivih prenosnih 
zmogljivosti v obeh smereh na meji med Avstrijo in Slovenijo.  
 
 

0.2. Pridobljene pravice  
 

Avkcijska pravila navajajo določila, ki zadevajo letne, mesečne in dnevne avkcije od 1. januarja 2010 do 
konca Prehodnega obdobja, za primer naveden v členu 15.1 in/ali 15.2 ter vsemi povezanimi pravicami 
in obveznostmi do 31. decembra 2010, v smeri iz Avstrije v Slovenijo in iz Slovenije v Avstrijo.  

 
 

0.3. Postopek avkcije 
  

Za dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na meji med Avstrijo in Slovenijo v Prehodnem 
obdobju: 
 

a. izvaja Auction Office Austria avkcije prenosnih zmogljivosti v imenu obeh TSO-jev v smeri iz 
Avstrije v Slovenijo.  

b. izvaja ELES avkcije prenosnih zmogljivosti v imenu obeh TSO-jev v smeri iz Slovenije v 
Avstrijo;  

 
Postopek avkcije lahko izvajalca avkcij kadarkoli nenapovedano ukineta ali začasno prekineta – to se 
lahko zgodi začasno v primeru tehničnih odpovedi ali trajno na podlagi navodil podjetij APG in ELES 
(npr. ob spremembi metode dodeljevanja prenosne zmogljivosti). Takšna začasna ali trajna prekinitev 
ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dnevnih avkcij, ki so bile skladno s temi Avkcijskimi 
pravili izvedene pred omenjeno prekinitvijo ali ukinitvijo. 

Pri ugotavljanju pravočasnosti ponudb je odločilno potrdilo o sprejemu ponudb s strani podjetij Auction 
Office Austria in ELES. 

Vse potrebne informacije bodo razpoložljive na avkcijskih spletnih straneh: 
 Za smer iz Avstrije v Slovenijo: www.Auction-Office.at  
 Za smer iz Slovenije v Avstrijo: www.eles.si  

 
 

0.4. Avkcijska pravila (splošna določila)  
 
Avkcijska pravila (med drugim) določajo različne vrste avkcij, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
udeleženci za sodelovanje na avkciji, izvajanje avkcije, dodelitev razpoložljive prenosne zmogljivosti kot 
rezultat avkcije in uporabo dodeljene zmogljivosti po avkciji. 17. člen vsebuje omejitev odgovornosti. Ta 
omejitev odgovornosti je usklajena z vso zadevno državno in evropsko zakonodajo. Ta Avkcijska pravila 
urejajo predvsem dodelitev letnih, mesečnih in dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivosti (ATC) na 
meji med Avstrijo in Slovenijo v Prehodnem obdobju; TSO-ja ga lahko sčasoma skupaj dopolnita, da 
izboljšata ali razjasnita določila in postopke ter zapolnita manjkajoče dele, kot določa 21. člen. 
 



0.5. Zbiranje dolgov/odstop od pravice do kompenzacije  
 
Podjetje ELES kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev zbira vse finančne obveznosti, ki nastanejo 
med avkcijami prenosnih zmogljivosti iz Slovenije v Avstrijo. 
  
Auction Office Austria zbira vse finančne obveznosti, ki nastanejo med avkcijami prenosnih 
zmogljivosti iz Avstrije v Slovenijo.  
  
Kljub temu, da podjetji Auction Office Austria in ELES zbirata plačila v imenu obeh TSO-jev, 
udeleženci avkcij s sodelovanjem na avkciji sprejemajo, da lahko svoje dolgove poravnajo samo s 
plačilom ustreznemu TSO-ju ali izpolnitvenemu pomočniku in da s plačilom dolga drugemu TSO-ju ali 
izpolnitvenemu pomočniku svojih obveznosti ne poravnajo. Ker bi plačila s kompenzacijo škodovala 
administrativni obliki sodelovanja med TSO-jema, se poleg tega udeleženci avkcij odpovedujejo 
pravici kompenzacije dolgov, ki so nastali med avkcijo, z zahtevki, ki jih imajo proti TSO-ju ali 
izpolnitvenemu pomočniku, ne glede na to, ali ti izvirajo iz avkcije ali ne. 
  
 
1. Definicije/Izrazi  
 
V teh Avkcijskih pravilih (vključno z morebitnimi Prilogami in obrazci) imajo izrazi, ki so navedeni v tem 
členu (kjer je to primerno v množini) v vseh namenih Avkcijskih pravil pomene, ki so določeni v tem 
členu (razen, če temu nasprotuje vsebina). 
 
Dodeljena prenosna zmogljivost: je Pridobljena prenosna zmogljivost na avkcijah po izpolnitvi 
pogojev plačila, ki jih določajo ta Avkcijska pravila v 11. členu.  
Vse ali nič ponudba: je ponudba, ki jo je posredoval udeleženec avkcije in je lahko sprejeta le v 
točno določeni količini podani v ponudbi. 
APG: Podjetje VERBUND-Austrian Power Grid AG ("APG") s sedežem na naslovu A-1220 Wien, 
Wagramer Straße 19, IZD Tower in registrirano pod številko FN 177696 v.  
Pridobljene prenosne zmogljivosti: so prenosne zmogljivosti, ki jih je udeleženec avkcije  pridobil 
na avkciji.  
Auction Office Austria: podjetje, ki izvaja postopke avkcij za smer Avstrija - Slovenija v Prehodnem 
obdobju in je za to pooblaščena s strani podjetja APG.  
Izvajalec avkcij: pravna oseba, ki izvaja avkcije. Podjetje APG izvaja skupne avkcije prenosnih 
zmogljivosti iz Avstrije v Slovenijo preko podjetja Auction Office Austria. ELES izvaja skupne avkcije 
prenosnih zmogljivosti iz Slovenije v Avstrijo. Po preteku Prehodnega obdobja izvaja skupne avkcije 
prenosnih zmogljivosti CAO.  
Udeleženec avkcije: oseba in/ali pravna oseba, ki je udeležena v postopkih avkcije in sprejema 
določila Avkcijskih pravil.  
Avkcijska cena: cena, ki jo dobitnik prenosne zmogljivosti plača za pridobljene prenosne zmogljivosti, 
če skupna količina podanih ponudb preseže vrednost ATC.  
Avkcijska pravila: predstavljajo predpise, ki so določeni v tem dokumentu in se nanašajo na dodeljevanje 
vrednosti ATC za prenosne zmogljivosti med regulacijskima območjema podjetij APG in ELES.  
Avkcijske specifikacije: informacije o avkcijah, ki jih TSO-ja in/ali podjetje Auction Office Austria 
objavijo na avkcijskih spletnih straneh. 
Avkcijski sistem: informacijski sistem, ki ga uporablja podjetje ELES za izvajanje avkcij v smeri 
Slovenija-Avstrija.  
Razpoložljiva prenosna zmogljivost (ATC): tisti del NTC, ki ostane razpoložljiv za nadaljnje 
komercialne dejavnosti po vsaki fazi postopka dodeljevanja in se ponudi na mesečnih ali dnevnih 
avkcijah.  
Dan avkcije: dan izvajanja avkcije. 
Avkcijske spletne strani: spletne strani TSO-jev in podjetja Auction Office Austria, kot jih določa člen 
2.2 teh Avkcijskih pravil (glej www.eles.si, www.APG.at, www.Auction-Office.at). 
Bančna garancija: Pisno dokazilo v obliki nepreklicne in neposredno izvršljive bančne garancije 
veljavne za omejeno obdobje brez možnosti odpovedi zaradi izjem ali protizahtev. 
Koristnik: udeleženec avkcije, ki prejme dodeljeno prenosno zmogljivost s prenosom prenosne 
zmogljivosti. 
Ponudba: je ponudba, ki jo poda udeleženec avkcije z namenom nakupa pravic do uporabe 
prenosnih zmogljivosti skladno s temi Avkcijskimi pravili.  



Blok ponudba: Ponudba, ki jo udeleženec avkcije poda na dnevno avkcijo. Nanaša se na več 
(zaporednih) urnih blokov, ki jih je določil udeleženec avkcije. Cena v evrih (€) na MWh velja za vsako 
uro podane blok ponudbe. 
Ponudbena cena: najvišja cena, ki jo je udeleženec avkcije pripravljen plačati za prenosne 
zmogljivosti.  
Blok: količina energije v MW, ki je ponujena za avkcijo v obdobju določenih urnih in/ali dnevnih 
intervalov.  
Zmogljivost: čezmejna prenosna zmogljivost v MW.  
CAO Central Allocation Office GmbH ("CAO"): s sedežem na naslovu Gute Änger 15, 85356 
Freising, Germany. Sistemski operaterji CEE regije so ustanovili skupno avkcijsko pisarno za CEE regijo 
z namenom olajšati organizacijo postopkov skupnega dodeljevanja. CAO izvaja storitve opisane v členu 
3.1.a v Prehodnem obdobju in storitve opisane v členu 3.1.b od dneva začetka delovanja do  
31. decembra 2010. V tem pomenu je CAO izvajalec storitve v imenu in na račun Auction Office Austria 
za avkcije za prenosne zmogljivosti v smeri iz Avstrije v Slovenijo ter v imenu in na račun ELES-a za 
avkcije za prenosne zmogljivosti iz Slovenije v Avstrijo ("izpolnitveni pomočnik"- "auxiliary person").  
Avkcijski sistem za prenosno zmogljivost: spletna aplikacija za dodeljevanje čezmejne prenosne 
zmogljivosti, ki jo uporablja podjetje APG za izvajanje avkcij v smeri Avstrija-Slovenija.  
Znižana prenosna zmogljivost: je količina znižane prenosne zmogljivosti za vsakega dobitnika 
zaokrožena na naslednji cel MW. 
Znižanje: je znižanje prenosne zmogljivosti v izrednih situacijah in/ali v primeru težav z varnostjo na 
meji med Slovenijo in Avstrijo, ko morata podjetji ELES in APG nujno ukrepati.  
Dnevna vrednost ATC: je del vrednosti ATC, ki se dodeljuje na dnevnih avkcijah.  
Dan izvajanja: dan, na katerega se izvedejo prenosi električne energije z uporabo prenosnih 
zmogljivosti, ki so bile dodeljene z avkcijo.  
Koda EIC: identifikacijska oznaka ENTSO-E, ki nedvoumno označuje udeležence avkcije pri 
čezmejnem trgovanju (glej http://www.entsoe.eu/resources/edi/library/eic/cds/area.htm). 
ELES (“Elektro-Slovenija, d.o.o.”) z registriranim sedežem na naslovu 1001 Ljubljana, Hajdrihova 2, 
Slovenija.  
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity- evropska 
mreža sistemskih operaterjev za elektriko): mednarodno združenje, katerega člani so evropski 
sistemski operaterji prenosnih omrežij in katerega cilj je promocija varnega obratovanja in optimalnega 
vodenja ter skupni tehnični razvoj evropskega prenosnega omrežja, z namenom zagotovitve 
zanesljive dobave električne energije in s tem povezanih potreb notranjega trga z električno energijo. 
Uredba EU: Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1228/2003 z dne 26. junija 2003 o 
pogojih za dostop do omrežja pri čezmejnih izmenjavah električne energije, ki je bila veljavna na dan 
izdaje Avkcijskih pravil.  
Višja sila: obratovalni pogoji, dogodki in/ali okoliščine, na katere podjetji APG in/ali ELES razumno ne 
moreta vplivati in ki jih ni mogoče preprečiti z razumnim predvidevanjem in skrbnostjo, kar brez 
omejitev vključuje tudi mednarodne krožne pretoke, če jih lahko podjetji APG in/ali ELES odpravita 
samo z ogrožanjem varnosti dobave električne energije in/ali če jih ni mogoče odpraviti z ukrepi, ki so 
tehnično, finančno in/ali ekonomsko izvedljivi s strani podjetij APG in/ali ELES.  
Interkonekcija: enojni ali dvojni daljnovodi med avstrijskim in slovenskim prenosnim omrežjem, ki 
sinhrono povezujejo regulacijski območji podjetij APG in ELES.  
Prenosna zmogljivost: razpoložljiva čezmejna prenosna zmogljivost za električno energijo na 
interkonekciji med Avstrijo in Slovenijo. 
Prehodno obdobje: se začne z objavo teh  Avkcijskih pravil in konča z dnem začetka delovanja 
podjetja CAO. 
Obdobje vzdrževanja: je obdobje, ko ni mogoče jamčiti za del Produkta zaradi načrtovanega 
vzdrževanja. Med obdobjem vzdrževanja se dodeljene prenosne zmogljivosti sorazmerno zmanjšajo na 
količino najavljene zmanjšane vrednosti ATC. Trajanje obdobja vzdrževanja in zmanjšane vrednosti ATC 
za obdobje vzdrževanja se najavijo na dan objave vrednosti ATC za ustrezno avkcijo. Obdobja 
vzdrževanja se uporabljajo za zagotavljanje največjih mogočih mesečnih in dnevnih vrednosti ATC.  
Mesečna vrednost ATC: je del vrednosti ATC, ki se dodeljuje z mesečnimi avkcijami.  
Neto prenosna zmogljivost (NTC): največji program izmenjave med dvema regulacijskima 
območjema, ki je združljiv s varnostnimi zahtevami za obe območji in ki upošteva tehnične negotovosti 
pri določanju prihodnjih pogojev v omrežju. 
Pravica fizičnega prenosa (PTR): Pravica do uporabe prenosne zmogljivosti, izražena v MW. 
Imetnik PTR: pravna oseba (udeleženec avkcije), ki je z avkcijo pridobila prenosne zmogljivosti.  
Produkti: so letne, mesečne ali dnevne vrednosti ATC, ki so ponujene za določeno časovno obdobje. 
To se nanaša na niz blokov, ki se prodajajo na avkciji. 



Predračun: Račun, ki se izda imetniku PTR, takoj po zaključku letne ali/in mesečne avkcije. 
Predračun mora biti poravnan najkasneje dva (2) dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za 
naslednjo relevantno avkcijo.  
Vračilo prenosne zmogljivosti: je mehanizem s katerim lahko imetnik PTR dodeljene prenosne 
zmogljivosti prenese na TSO-ja, kot določa člena 15.2. 
Prenos prenosne zmogljivosti: je mehanizem, ki omogoča imetniku PTR, da dodeljene prenosne 
zmogljivosti prenese na drugega, kot določa člena 15.1. 
Delovni dan: vsak dan, razen sobote, nedelje in uradnih praznikov v Avstriji ali Sloveniji, kot je določeno 
v Prilogi 3a in 3b teh Avkcijskih pravil (trapezni produkti so veljavni samo za delovne dni v Avstriji).  
Letna vrednost ATC: je del vrednosti ATC, ki se dodeljuje z letnimi avkcijami.  
 
Naslovi v teh Avkcijskih pravilih so navedeni samo za priročnejše branje in referenco ter nimajo 
nobenega vpliva na zgradbo in interpretacijo teh Avkcijskih pravil. 
  
 
2. Vsebina Avkcijskih pravil 
 
Ta dokument vsebuje določila in pogoje za avkcijsko dodeljevanje letnih, mesečnih in dnevnih 
vrednosti ATC na meji med regulacijskima območjema APG in ELES. Avkcije se izvajajo ločeno za 
prenosne zmogljivosti v smeri Avstrija–Slovenija in v smeri Slovenija–Avstrija. 
 
Za mejo med regulacijskima območjema Avstrije in Slovenije se izvajajo naslednje avkcije: 
 
a) letne avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za obdobje od prvega do zadnjega dne 

koledarskega leta za leto 2010; 
b) mesečne avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za obdobje od prvega do zadnjega dne 

koledarskega meseca v prehodnem obdobju; 
c) dnevne avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za vsako uro koledarskega dneva v 

prehodnem obdobju. 
 

2.1. Razpoložljive količine za avkcijo 
  

Prenosna zmogljivost za dodelitev na avkciji je razpoložljiva prenosna zmogljivost na meji med Avstrijo 
in Slovenijo, skladno s kriteriji, ki jih je določilo združenje ENTSO-E. Prenosna zmogljivost je 
objavljena na avkcijskih spletnih straneh. 
 
Letne ali mesečne prenosne zmogljivosti v smeri Slovenija-Avstrija, ki niso nominirane ali vrnjene 
TSO-ju, se ponovno dodelijo na prvi mogoči avkciji in s tem povečajo vrednost ATC, za avkcijo v 
omenjeni smeri. Vse letne ali mesečne prenosne zmogljivosti v smeri Avstrija-Slovenija, ki niso 
nominirane ali vrnjene TSO-ju, se ponovno dodelijo na prvi mogoči avkciji in s tem povečajo vrednost 
ATC, ki je razpoložljiva za avkcijo v omenjeni smeri.  
Vračilo dnevnih prenosnih zmogljivosti ni mogoče. 
 
Pred objavo končnih vrednosti dnevnih ATC, se izvede postopek netiranja nominiranih letnih in 
mesečnih prenosnih zmogljivosti. 
 
Pred objavo končnih vrednosti ATC znotraj dneva, se izvede postopek netiranja nominiranih dnevnih 
prenosnih zmogljivosti. 
 

2.2. Avkcijske spletne strani 
  

Letne, mesečne in dnevne vrednosti ATC (in po potrebi znižane vrednosti ATC v obdobjih 
vzdrževanja) bodo objavljene na avkcijskih spletnih straneh do datumov, ki so določeni v Prilogi 2. Na 
avkcijskih spletnih straneh bodo objavljene predvsem naslednje informacije: 
 
Javni del: 

a) pričujoča Avkcijska pravila (trenutno veljavna izdaja), 
b) dodatne informacije o izvajanju avkcije (avkcijske specifikacije), 



c) imena, telefonske in faksne številke ter e-poštni naslovi kontaktnih oseb podjetja 
Auction Office Austria in podjetja ELES, 

d) obrazci, ki naj jih uporabijo udeleženci avkcije, 
e) letna, mesečna in dnevna vrednost ATC (okvirna nezavezujoča vrednost NTC), 
f) obdobja vzdrževanja in ustrezno zmanjšane letne in/ali mesečne vrednosti ATC, 
g) povzetek rezultatov letne, mesečne in dnevne avkcije (dnevna cena, dodeljene količine 

po posameznih produktih, število udeležencev avkcije z uspešnimi ponudbami in 
skupno število udeležencev avkcije), 

h) pogosto zastavljena vprašanja z odgovori, 
i) druge ustrezne informacije. 

 
Zavarovani del avkcijske spletne strani, ki se uporablja samo za avkcije, ki jih organizira APG: 

j) portal za elektronsko podajanje ponudb.  
k)  
2.3. Osnova, na kateri se ponuja prenosna zmogljivost 
  

(1) ATC se ponuja v obliki prenosnih zmogljivosti v enotah po 1 MW z najmanjšo mogočo količino 1 MW. 
(2) Za letne, mesečne in dnevne avkcije se prenosne zmogljivosti ponujajo kot produkti, ki jih določata 
TSO-ja so objavljeni na avkcijski spletni strani skladno s temi Avkcijskimi pravili. 
  
 2.4. Trdnost dodeljene prenosne zmogljivosti 
   
Letne, mesečne in dnevne vrednosti ATC se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v primeru znižanja 
zaradi višje sile ali če je mogoče varnost obratovanja omrežja po upoštevanju vseh drugih 
razpoložljivih ukrepov skladno z ustrezno državno in evropsko zakonodajo zagotoviti samo z 
znižanjem dodeljene prenosne zmogljivosti. Imetnik PTR dobi povračilo skladno s 14. členom samo v 
primeru zmanjšanja zaradi zagotavljanja varnosti obratovanja omrežja.  
 
V primeru znižanja bosta podjetji ELES in APG zmanjšali dodeljeno prenosno zmogljivost skladno s 
14. členom, imetniku PTR pa bosta plačali nadomestilo, razen če je prišlo do zmanjšanja zaradi višje 
sile ali med obdobjem vzdrževanja. 
 
 
3. Splošna določila 
 

3.1. Storitve, ki jih izvaja CAO 
 
CAO bo pričel z delovanjem v prvi polovici leta 2010 in bo izvajal avkcije za prenosne zmogljivosti na 
podlagi pretokov moči na čezmejnih interkonekcijah v centralno vzhodni evropski (CEE) regiji. 
 

a.) za prehodno obdobje bo CAO izvajal naslednje storitve skladno s temi Avkcijskimi pravili: 
1) zbiranje Obrazcev za registracijo za letne, mesečne in dnevne avkcije skladno z 

členom 4.1, Prilogo 5 in Prilogo 11; 
2) zbiranje Bančne garancije skladno z členom 4.2, Prilogo 9 in Prilogo 12; 
3) zbiranje potrdil o ustanovljeni bilančni skupini skladno z členom 13 in Prilogo 7, 

kot tudi redne posodobitve članstva v bilančni skupini; 
4) zbiranje Nepreklicnih pooblastil skladno z členom 4.2 in Prilogo 10; 
5) zbiranje Izjav o sprejemanju Avkcijskih pravil skladno z členom 4.3 in Prilogo 13. 

 
b.) Z dnevom začetka delovanja bo CAO izvajal naslednje storitve skladno s temi Avkcijskimi 

pravili: 
1) prenos prenosne zmogljivosti skladno z členom 15.1;  
2) vračilo prenosne zmogljivosti skladno z členom 15.2. 

 
APG oziroma ELES ostaja pogodbeni partner za letne prenosne zmogljivosti. CAO ima le vlogo 
izpolnitvenega pomočnika. 
Udeleženci avkcij bodo o točnem datumu začetka operativnega delovanja CAO in s tem omenjenih 
storitev obveščeni trideset (30) dni vnaprej. 



 
Od trenutka, ko bo CAO pričel z izvajanjem storitev opisanih v členu 3.1.b se morajo udeleženci trga 
registrirati pri CAO kot udeleženci avkcij, da lahko uporabijo navedene storitve. Auction Office Austria 
oziroma ELES bosta od trenutka, ko bo CAO pričel izvajati te storitve, prenehala z izvajanjem vseh 
omenjenih storitev za udeležence trga. Po registraciji CAO je udeleženec avkcij obvezan vse 
dodeljene prenosne zmogljivosti ter vse pridobljene prenosne zmogljivosti pripisati eni sami EIC kodi.   
 

3.2. Ravnanje udeležencev avkcije 
  

Pred, med in po avkciji se morajo udeleženci avkcije vzdržati dejanj in ravnanja, ki bi škodovala 
konkurenčnosti avkcijskih postopkov ali jih ogrozila, bi imela namen izigravanja ali ki bi na katerikoli 
drug način zmotila ali povzročila tveganje motenja poteka, transparentnosti, cenovne učinkovitosti ali 
poštenosti avkcije. 
  
Auction Office Austria, ki je izvajalec avkcij v smeri Avstrija-Slovenija, in ELES, ki je izvajalec avkcij v 
smeri Slovenija-Avstrija, imata pravico, da iz avkcije ali iz  določenega števila naslednjih avkcij ali 
trajno izključita tiste udeležence avkcij, ki s svojimi dejanji ali ravnanjem kršijo prvi odstavek, ki 
zlorabljajo svoje pravice ali položaj, ki izhaja iz avkcije ali ki ne izpolnjujejo drugih določil v teh 
Avkcijskih pravilih. Izločitev udeleženca avkcije sme podjetje ELES ali Auction Office Austria izvesti 
samo po odobritvi s strani drugega TSO-ja.  
 

3.3. Rok za pritožbe na rezultate avkcije 
 
Imetnik PTR se lahko pritoži na rezultate avkcije skladno s pogoji in v roku, ki jih določajo avkcijske 
specifikacije. Izvajalec avkcije bo imetniku PTR na pritožbo odgovoril najkasneje do roka, ki je določen 
v avkcijskih specifikacijah. 
 
Če se imetnik PTR na rezultat avkcije ne pritoži v ustreznem roku in skladno s pogoji, ki jih določajo 
avkcijske specifikacije, izgubi pravico do pritožbe. 
 

3.4. Ločitev avkcije in povračila za uporabo prenosnega omrežja 
  

Uspešna ponudba za prenosno zmogljivost obvezuje oba TSO-ja in imetnika PTR, da izpolnijo svoje 
obveznosti. TSO-ja sta obvezana, da imetniku PTR omogočita izrabo prenosne zmogljivosti za prenos 
električne energije, imetnik PTR pa je obvezan plačati avkcijsko ceno. Ko so izpolnjeni pogoji plačila 
skladno z Avkcijskimi pravili, za dodeljene prenosne zmogljivosti jamčita podjetji ELES/APG 
(dodeljena prenosna zmogljivost) razen v primerih , ki so opisani v členu 2.4.  
Plačilo, ki je bilo določeno z avkcijo, pokriva samo pravico do dodeljene zmogljivosti v točki 
prezasedenosti. Uporaba prenosnega sistema na interkonekciji ni vključena. Za omenjeno uporabo 
prenosnega sistema in določitev morebitne tarife je potreben ločen dogovor s podjetjem APG na 
avstrijski strani meje in s podjetjem ELES na slovenski strani meje. 
 

3.5. Plačilo 
  

Če imetnik PTR vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz Avkcijskih pravil, ne izpolni v predpisanem roku, ali jih 
izpolni le deloma, še posebej pa, če imetnik PTR ne plača celotne avkcijske cene v času, ki ga določajo 
Avkcijska pravila, udeleženec avkcije izgubi pravico do uporabe pridobljene prenosne zmogljivosti. Te 
prenosne zmogljivosti se znova ponudijo na prvi ustrezni avkciji. Poleg tega imata podjetji ELES in APG 
pravico, da od imetnika PTR terjata morebitno negativno razliko med avkcijsko ceno, doseženo na prvi 
avkciji, kjer je bila prenosna zmogljivost pridobljena, in novo avkcijsko ceno, ki se določi na naslednjih 
avkcijah, kjer se prenosna zmogljivost znova dodeli. Imetnik PTR nima pravice do kompenzacije in/ali 
zadržanja dolgov, ki izhajajo iz avkcijskih obveznosti, zaradi svojih zahtevkov do podjetij ELES in/ali APG, 
ne glede na to, ali izhajajo iz avkcije. Podrobni pogoji plačila so opisani v 11. členu. 
 
 



4. Pogoji za sodelovanje 
 
4.1. Pogoji za registracijo 

  
Za sodelovanje na letnih, mesečnih in/ali dnevnih avkcijah, mora udeleženec avkcije izpolnjevati vse 
pogoje, ki so navedeni v teh Avkcijskih pravilih. Vsi zahtevani dokumenti za registracijo morajo biti 
poslani na naslov: CAO Central Allocation Office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising, 
Germany ( v nadaljevanju: CAO) z pripisom »for ELES« za smer iz Slovenije v Avstrijo ter pripisom 
»for APG« za smer iz  Avstrije v Slovenijo. 
 
Udeleženec avkcije mora vedno: 
- poslati podjetju CAO Izjavo o sprejemanju Avkcijskih pravil/Obrazec za registracijo, izpolnjevati 

finančne zahteve/garancije, kot so določene v členu 4.2. 
 
Poleg tega mora udeleženec avkcije izpolnjevati naslednje pogoje:  
a.) za Avstrijo: 

• s strani avstrijskega regulativnega organa mora biti priznan kot predstavnik bilančne 
skupine  

ali 

• mora imeti veljavno EIC kodo 

ali  

 
b.) za Slovenijo: 
 

• udeleženec avkcije mora biti odgovorni bilančne skupine ali  

• mora imeti sklenjeno pogodbo o izravnavi z odgovornim bilančne skupine v Sloveniji.  

Udeleženec avkcije mora dostaviti vse zahtevane dokumente podjetju CAO vsaj pet (5) delovnih dni 
pred začetkom relevantne avkcije. V kolikor zahtevana dokumentacija TSO-ju ni bila posredovan 
skladno z predpisanim rokom, TSO udeležencu avkcije ne more zagotoviti sodelovanja na avkciji. 
 

4.2. Finančne garancije  
 
 a) Avkcije v smeri Slovenija-Avstrija: 
Letne in mesečne avkcije se mesečno poravnajo neposredno na transakcijski račun podjetja ELES na 
podlagi predračuna. 

Udeleženec avkcije mora obveznosti iz letnih in mesečnih avkcij poravnati najmanj dva (2) delovna 
dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za naslednjo avkcijo prenosnih zmogljivosti z istimi 
tehničnimi lastnostmi vendar ne kasneje kot do datuma plačila določenega na  predračunu.  

Udeleženci avkcij, ki želijo sodelovati na dnevnih avkcijah: 

• dobijo podračun (na osnovi podpisanega Nepreklicnega pooblastila – glej Prilogo 10), ki 
ga odpre podjetje ELES v imenu udeleženca avkcije in ki se uporablja za poravnavo 
obveznosti. Za sodelovanje na dnevni avkciji mora udeleženec avkcije na svojem 
depozitnem podračunu pred začetkom avkcije zagotoviti dovolj sredstev. 

ali, kot druga možnost, 

• morajo podjetju ELES priskrbeti bančno garancijo, ki bo pokrivala vse neplačane dolgove, 
ki izhajajo iz dnevnih avkcij. Najmanjša dovoljena vsota bančne garancije znaša petdeset 
tisoč (50.000,00) evrov.  

Ob vsaki ponudbi, ki jo udeleženec avkcije poda v avkcijski sistem, avkcijski sistem samodejno 
preveri, ali so na depozitnem podračunu razpoložljiva zadostna sredstva oziroma ali je višina bančne 
garancije zadostna. Zmožnost udeleženca avkcije za podajanje ponudb na določeni avkciji je odvisna 
od trenutnega stanja na njegovem depozitnem podračunu/višine njegove bančne garancije. 

 



b) Avkcije v smeri Avstrija-Slovenija:  
Za sodelovanje na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah v smeri Avstrija-Slovenija mora udeleženec 
avkcije podjetju CAO oddati podatke o avstrijskem poslovnem računu in pooblastilo za neposredno 
odtegovanje (Priloga 4), skladno s členom 11.1. 
 
Nadalje mora za sodelovanje na letnih in/ali mesečnih avkcijah udeleženec avkcije podjetju CAO 
posredovati Bančno garancijo banke z dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» (S&P) ali »Baa3« 
(Moody's) ali »BBB-» (Fitch/IBCA) ali višja zavarovanja možnih neplačil udeleženca avkcij. 
 
Udeleženec avkcije mora posredovati podjetju CAO, za sodelovanje na letni ali/in mesečni avkciji, 
bančno garancijo, katere minimalni znesek je petdeset tisoč (50.000,00) evrov. 
 
Ko udeleženec avkcije pridobi prenosne zmogljivosti na letni avkciji ima pet (5) dni časa povečati 
znesek bančne garancije na znesek, ki pokrije eno dvanajstino (1/12) odprtega dolga, ki izhaja iz 
pridobljenih prenosnih zmogljivosti na letni avkciji. V nasprotnem primeru udeleženec avkcije izgubi 
prenosne zmogljivosti pridobljene na letni avkciji ter izgubi pravico sodelovanja na nadaljnjih avkcijah 
ter sekundarnem trgu dokler ne predloži bančne garancije v zahtevanem znesku. Zvišanje zneska 
bančne garancije mora biti predloženo APG-ju preko elektronske pošte (netz.apg@verbund.at) 
(kopija)  in preko pošte (original) v petih (5) delovnih dneh. 
 
Namesto zvišanja zneska bančne garancije bo APG sprejel tudi plačilo vnaprej v celotnem znesku za vse 
vrste avkcij (letne in/ali mesečne avkcije) v roku pet (5) delovnih dni po objavi rezultatov avkcije (relevantni 
rok Y3, glej člen 7.1 in/ali relevantni rok M3; glej člen 8.1) na bančni račun določen v členu 11.1. 
 
V primeru, ko na poslovnem računu ni dovolj sredstev za avtomatično poplačilo ali če plačilo ni 
izvedeno do 20-tega v istem mesecu bo APG unovčil bančno garancijo. Če udeleženec avkcij ne 
poravna svojih obveznosti, izgubi prenosne zmogljivosti pridobljene na avkciji in postane odgovoren 
glede na Splošna določila določena v členu 3. Na takšen način odvzete prenosne zmogljivosti bodo 
ponujene na dnevni avkciji – ali če je možno na naslednji mesečni avkciji. Udeleženec avkcij prav tako 
izgubi pravico sodelovanja na vseh naslednjih avkcijah – letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah– dokler 
ne nakaže zadostnih sredstev na poslovni račun APG-ja ali/in predloži bančne garancije oz. dokler ne 
poravna vseh svojih obveznosti.  
 

4.3. Priznanje in sprejem Avkcijskih pravil 
 

Udeleženec avkcije z vložitvijo izpolnjenega in podpisanega registracijskega obrazca (glej Prilogo 5 za 
podjetje APG in Prilogo 11 za podjetje ELES) ter Izjavo o sprejemanju Avkcijskih pravil (glej Prilogo 
13) relevantnemu izvajalcu avkcij : 

• sprejema določila za izvajanje avkcij, kot so določena v teh Avkcijskih pravilih (angleška 
verzija), in brez zadržkov sprejema Avkcijska pravila. Če udeleženec avkcije ne ravna 
skladno s temi Avkcijskimi pravili, mu bo izrecno prepovedana udeležba v nadaljnjih 
avkcijah. 

• potrjuje, da je prebral, razumel in sprejel trenutna Avkcijska pravila in da bo upošteval vsa 
navodila, ki jih bosta izdala izvajalca avkcij še posebej v primeru dvoumnosti teh 
Avkcijskih pravil ali nerazpoložljivosti sistema za avkcije prenosnih zmogljivosti ali 
avkcijskega sistema. 

• pooblašča podjetji ELES oziroma Auction Office Austria, da preverita izjave udeleženca 
avkcije. Udeleženec avkcije bo obveščen o sprejemu ali zavrnitvi. V primeru zavrnitve 
registracijske zahteve bo Izvajalec avkcije udeleženca avkcije obvestilo o razlogih za 
zavrnitev. 

 
Udeleženec avkcije, ki je v stečaju ali je nelikviden, za katerega je bil odobren odlog plačila ali za 
katerega je bila vložena zahteva za uvedbo stečajnega postopka, nelikvidnost ali odlog plačila, nima 
pravice do sodelovanja na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah. 
 
Če so izpolnjeni vsi obstoječi pogoji, se udeležencu akcije pošlje izvod podpisanega izvirnika 
registracijskega obrazca/Izjave o sprejemu in informacije o postopku za vstop (geslo, uporabniško 
ime) v zavarovane avkcijske spletne strani ali avkcijski sistem.  



 
Geslo je treba obravnavati s posebno skrbnostjo in ga v nobenem primeru ni dovoljeno posredovati drugim 
ali na kak drug način omogočiti dostop do njega (to velja tudi za nepooblaščene predstavnike udeleženca 
avkcije). Odgovornost za vse transakcije, ki so bile odobrene z geslom, nosi udeleženec avkcije. 
 

4.4. Obvestila o spremembah  
 
Pogoji za sodelovanje, ki so določeni v teh Avkcijskih pravilih, morajo biti izpolnjeni vedno, kadar 
udeleženec sodeluje na letnih, mesečnih in/ali dnevnih avkcijah. Zaradi tega mora udeleženec avkcije 
podjetje CAO nemudoma pisno obvestiti o vseh spremembah, ki zadevajo izpolnjevanje pogojev za 
sodelovanje.  
 
Spremembe, ki zadevajo kontaktne podatke in izjave udeleženca avkcije, podane v obrazcih, ki so bili 
vloženi s strani udeleženca avkcije, mora udeleženec avkcije pisno sporočiti podjetju CAO v sedmih 
(7) dneh. 
 
 
5. Preklic registracije in izključitev udeležencev avkcije 
 

5.1  Preklic registracije 
  
Če udeleženec avkcije ne želi več sodelovati na prihodnjih letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah, lahko 
podjetju CAO pošlje pisno zahtevo za preklic registracije. Zahteva bo odobrena pod naslednjimi pogoji: 
- če udeleženec avkcije nima več pravic za uporabo med letnimi, mesečnimi in dnevnimi avkcijami 

dodeljenih prenosnih zmogljivosti in 
- če je udeleženec avkcije izpolnil vse svoje finančne obveznosti proti podjetjema ELES in/ali APG. 

Udeleženci avkcij, katerih registracija je bila preklicana, lahko zaprosijo za ponovno registracijo po 
postopku, ki je določen v 4. členu. 
  

5.2  Izločitev  
 
Če udeleženec avkcije na kakršenkoli način: 
(a) krši ta Avkcijska pravila, 
(b) najavi stečaj, postane nelikviden ali mu je odobren odlog plačila, 
(c) postane predmet zahteve za uvedbo stečajnega postopka, nelikvidnosti ali odloga plačila,  
(d) zamuja s plačili,  
se udeleženec avkcije s strani podjetja ELES oziroma Auction Office Austria nemudoma izloči iz 
nadaljnjih letnih, mesečnih in dnevnih avkcij. Udeleženec avkcije bo o izločitvi takoj obveščen preko 
faksa in po pošti. 

 
Udeleženec avkcije mora vse preostale finančne obveznosti podjetij ELES in Auction Office Austria 
plačati v petih (5) delovnih dneh po prejetju obvestila o izločitvi. 
 
Udeleženci avkcij, ki so bili izločeni iz nadaljnjih letnih, mesečnih in/ali dnevnih avkcij s strani podjetja 
ELES oziroma Auction Office Austria, se lahko ponovno prijavijo šele takrat, ko so izpolnjene vse 
njihove obveznosti do podjetij ELES in APG. 
 

6. Avkcijske specifikacije 
  
Avkcijske specifikacije se za zagotovitev splošne informiranosti na avkcijskih spletnih straneh objavijo 
v rokih, ki jih določa Priloga 2 in člena 9.1 ter 9.2. 
 
Avkcijske specifikacije so sestavljene iz informacij glede: 
- produktov, ki se dodeljujejo na avkcijah: 

a. Letni produkt: pas, trapez; 

b. Mesečni produkt: pas, trapez; 

c. Dnevni produkt: urni produkti (po potrebi tudi pasovni, trapezni in nočni produkt); 



- urnikov avkcij, 
- ponujene prenosne zmogljivosti na avkciji (ustrezne vrednosti ATC), 
- čas pričetka in zaključka avkcije, 
- objave rezultatov, 
- roka za pritožbe na rezultate, 
- roka za nominacijo prenosnih zmogljivosti, 
- drugih informacij.  

 
 

7. Postopek letne avkcije 
 
Za dodelitev letnih vrednosti ATC se za leto 2010 organizirajo ločene letne avkcije. Avkcije se izvajajo 
v imenu obeh TSO-jev preko podjetja Auction Office Austria oziroma podjetja ELES: 
 

- Avkcija Y1: dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Avstrija-Slovenija, izvaja podjetje 
Auction Office Austria. 

- Avkcija Y2:  dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Slovenija-Avstrija, izvaja podjetje 
ELES. 

 
Letne avkcije se izvajajo na datume, določene v Prilogi 2. 
 

7.1 Roki za letne avkcije 
 

Za letne avkcije veljajo naslednji roki: 
Rok Y1:  rok za objavo letnih vrednosti ATC in obdobij vzdrževanja je sedem (7) dni pred 

avkcijo do 18.00 (CET). 
Rok Y2: rok za oddajo ponudb je določen v avkcijskih specifikacijah, ki so objavljene na 

avkcijski spletni strani. 
Rok Y3: rok za objavo rezultatov letne avkcije je določen v avkcijskih specifikacijah, ki so 

objavljene na avkcijski spletni strani. 
 

7.2 Podajanje ponudb za letno avkcijo 
 

a) Podajanje ponudb za letno avkcijo v smeri Avstrija-Slovenija 
 
Ponudbe se podajo elektronsko preko sistema za avkcije prenosnih zmogljivosti, skladno s 
priročnikom "Navodila za uporabo avkcijskega sistema", ki je podan v Prilogi 6. Vsak odobren 
(registriran) udeleženec avkcije mora ponudbe podati od roka Y1 (glej Prilogo 2 in ustrezne avkcijske 
specifikacije) do roka oddaje ponudb (rok Y2). Oddaja ponudbe podjetju Auction Office Austria 
postane po roku Y2 zavezujoča do konca ustrezne letne avkcije in je ni več mogoče umakniti ali 
spremeniti.  
Udeleženec avkcije mora biti pripravljen plačati avkcijsko ceno za pridobljene prenosne zmogljivosti. 
Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in 
nedvoumno:  
1 navedbo ustrezne letne avkcije (avkcija Y1a) in produkta, 
2 vrednost ponudbe v EUR/MWh (največ dve decimalni mesti), 
3 celoštevilsko količino (v MW) zahtevane prenosne zmogljivosti, ki znaša najmanj 1 MW, 
 
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati. 
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo 
je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.  
 
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku 
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju Auction Office Austria je odgovoren 
udeleženec avkcije. 
 



b) Podajanje ponudb za letno avkcijo v smeri Slovenija-Avstrija 
 
Ponudbe se pošiljajo v elektronski obliki preko avkcijskega sistema, skladno z urniki, ki jih določajo 
avkcijske specifikacije. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so 
zapisane čitljivo in nedvoumno: 
 
1 identifikacijsko številko udeleženca avkcije, 
2 produkt, s katerim se trguje; 
3 največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW, 
4 neto ceno brez DDV, podano v EUR/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve 

decimalni mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič, 
5 možnost Vse ali nič ponudbe  

 
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati. 
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo 
je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.  
 
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku 
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju ELES je odgovoren udeleženec 
avkcije. 
 

7.3 Obvestilo o rezultatih letne avkcije 
 

a) Obvestilo o rezultatih letne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija 
 
Podjetje Auction Office Austria bo vsem udeležencem avkcije, ne glede na njihovo uspešnost, do roka 
objave rezultatov letne avkcije (rok Y3, glej avkcijske specifikacije) priskrbelo naslednje podatke: 
1 navedbo ustrezne letne avkcije, 
2 produkte in obdobja vzdrževanja, 
3 količino pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW, 
4 vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR. 
 
Skupni rezultati letne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka Y3 (glej avkcijske 
specifikacije). 
 

b) Obvestilo o rezultatih letne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija 
 
Podjetje ELES bo vse udeležence avkcij obveščalo preko avkcijskega sistema. Rezultati letne avkcije 
bodo objavljeni najkasneje 30 minut po zaključku avkcije. Udeležencu avkcije bodo priskrbljene 
naslednje informacije: 
1 dnevna cena za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na letni avkciji, 
2 količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na letni 

avkciji, 
3 količina pridobljenih  prenosnih zmogljivosti v MW udeleženca avkcije, 
 
Skupni rezultati letne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka Y3 (glej avkcijske 
specifikacije). 
 
 



8. Postopek mesečne avkcije 
 
Za dodelitev mesečnih vrednosti ATC se za prehodno obdobje organizirajo ločene mesečne avkcije. 
Avkcije izvaja Auction Office Austria oz. ELES v imenu obeh TSO-jev: 
 

- Avkcija M1: dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Avstrija-Slovenija, izvaja podjetje 
Auction Office Austria. 

- Avkcija M2:  dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Slovenija-Avstrija, izvaja podjetje 
ELES. 

 
Indikativni datumi za mesečne avkcije so določeni v Prilogi 2 teh Avkcijskih pravil. 
 

8.1 Roki za mesečne avkcije 
 
Za mesečne avkcije veljajo naslednji roki:  
Rok M1:  rok za objavo mesečnih vrednosti ATC in obdobij vzdrževanja je pet (5) dni pred 

avkcijo do 18.00 (CET). 
Rok M2: rok za oddajo ponudb je določen v avkcijskih specifikacijah, ki so objavljene na 

avkcijski spletni strani. 
Rok M3: rok za objavo rezultatov mesečne avkcije je določen v avkcijskih specifikacijah, ki 

so objavljene na avkcijski spletni strani. 
 

8.2 Podajanje ponudb za mesečno avkcijo 
 

a) Podajanje ponudb za mesečno avkcijo v smeri Avstrija-Slovenija 
 
Ponudbe se podajajo elektronsko preko sistema za avkcije prenosnih zmogljivosti, skladno s 
priročnikom "Navodila za uporabo avkcijskega sistema", ki je podan v Prilogi 6. Vsak odobren 
(registriran) udeleženec avkcije mora ponudbe podati od roka M1 (glej Prilogo 2 in ustrezne avkcijske 
specifikacije) do roka oddaje ponudb (rok M2). Oddaja ponudbe podjetju Auction Office Austria 
postane po roku M2 zavezujoča do konca ustrezne mesečne avkcije in je ni več mogoče umakniti ali 
spremeniti.  
Udeleženec avkcije mora biti pripravljen plačati avkcijsko ceno za pridobljene prenosne zmogljivosti. 
Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in 
nedvoumno: 
1 navedbo ustrezne mesečne avkcije (avkcija M1) in produkta, 
2 vrednost ponudbe v EUR/MW (največ dve decimalni mesti), 
3 celoštevilsko količino (v MW) zahtevane prenosne zmogljivosti, ki znaša najmanj 1 MW. 
 
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati. 
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo 
je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge. 
 
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku 
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju Auction Office Austria je odgovoren 
udeleženec avkcije. 
 

b)  Podajanje ponudb za mesečno avkcijo v smeri Slovenija-Avstrija 
 
Ponudbe se pošiljajo v elektronski obliki preko avkcijskega sistema, skladno z urniki, ki jih določajo 
avkcijske specifikacije. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so 
zapisane čitljivo in nedvoumno: 
 
1 identifikacijsko številko udeleženca avkcije, 
2 produkt, s katerim se trguje; 
3 največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW, 
4 neto ceno brez DDV, podano v EUR/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve 

decimalni mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič, 
5 možnost Vse ali nič ponudbe. 



 
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati. 
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako številko 
avkcije je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.  
 
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku dodeljevanja. 
Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju ELES je odgovoren udeleženec avkcije. 
 

8.3 Obvestilo o rezultatih mesečne avkcije 
 

a) Obvestilo o rezultatih mesečne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija 
 
Podjetje Auction Office Austria bo vsem udeležencem avkcije, ne glede na njihovo uspešnost, do roka 
objave rezultatov mesečne avkcije (rok M3, glej avkcijske specifikacije) priskrbelo naslednje podatke: 
1 navedbo ustrezne mesečne avkcije, 
2 produkte in obdobja vzdrževanja, 
3 količino pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW, 
 
Skupni rezultati mesečne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka M3 (glej 
avkcijske specifikacije). 
 

b) Obvestilo o rezultatih mesečne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija 
 
Podjetje ELES bo vse udeležence avkcij obveščalo preko avkcijskega sistema. Rezultati mesečne 
avkcije bodo objavljeni najmanj 30 minut po zaključku avkcije. Udeležencu avkcije bodo priskrbljene 
naslednje informacije: 
1 dnevna cena za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na mesečni avkciji, 
2 količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na 

mesečni avkciji, 
3 količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW udeleženca avkcije, 
4 vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR. 
 
Skupni rezultati mesečne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka M3 (glej 
avkcijske specifikacije). 
 
 
9. Postopek dnevne avkcije 
 
Za dodelitev dnevne vrednosti ATC v obeh smereh se za Prehodno obdobje organizirajo ločene 
dnevne avkcije: 
  

- Avkcija D1: dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Avstrija-Slovenija, izvaja podjetje 
Auction Office Austria. 

- Avkcija D2: dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Slovenija-Avstrija, izvaja podjetje 
ELES.  

 
Dnevne avkcije se izvajajo dnevno, sedem (7) dni na teden.  
 

9.1  Določitev in objava dnevnih avkcij 
 

a) Roki za dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija  
 
Za dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija veljajo naslednji roki: 
Rok D1:  rok za objavo dnevnih vrednosti ATC je 09:15 (CET) na dan, ko se izvaja avkcija D1.  
Rok D2: rok (zaključek avkcije - gate closure) za oddajo ponudb za pridobitev dnevnih vrednosti 

ATC za prihodnji dan je 09:20 (CET). 
Rok D3:  rok za objavo rezultatov avkcije D1 na spletni strani Auction Office Austria je 09:30 

(CET). 



Vsak udeleženec avkcije mora svoje ponudbe izvajalcu avkcije (APG) podati v obdobju od 07:00 (CET) do 
zaključka avkcije (rok D2), ki je omenjen zgoraj. Oddaja ponudbe podjetju Auction Office Austria je 
zavezujoča do konca avkcije in je po zaključku avkcije ni več mogoče umakniti ali spremeniti. 
 

b) Roki za dnevne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija  
 
Za dnevne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija veljajo naslednji roki: 
Rok D1:  rok za prvo objavo okvirnih dnevnih vrednosti ATC in obdobij vzdrževanja je en (1) dan 

pred avkcijo do 18:00 (CET). Končna dnevna vrednost ATC se objavi med 
predavkcijskim postopkom, najkasneje do 8:45 na dan, ko se izvaja avkcija D1. 

Rok D2: rok (zaključek avkcije - gate closure) za oddajo ponudb za pridobitev dnevnih vrednosti 
ATC za prihodnji dan je 09.15 (CET). 

Rok D3:  rok za objavo rezultatov avkcije je najkasneje 30 minut po zaključku avkcije. 
 
Podjetje ELES ima pravico do spremembe časovnega okvira avkcije. Vse spremembe morajo biti 
objavljene v avkcijskih specifikacijah. 
  

9.2  Podajanje ponudb za dnevno avkcijo 
 

a) Podajanje ponudb za dnevno avkcijo v smeri Avstrija-Slovenija 
 
Ponudbe se podajo elektronsko preko sistema za avkcijo prenosne zmogljivosti v smeri Avstrija-
Slovenija, skladno s priročnikom "Navodila za uporabo avkcijskega sistema", ki je podan v Prilogi 6.  
 
Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in nedvoumno:  
1 navedbo ustrezne dnevne avkcije (avkcija D1), 
2 vrednost ponudbe v EUR/MWh (največ dve decimalni mesti) za vsak produkt, 
3 morebitna vrednost blokovne ponudbe v EUR/MW (največ dve decimalni mesti), 
4 celoštevilska količina (v MW) zahtevane prenosne zmogljivosti, ki znaša najmanj 1 MW, 
 
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati. 
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo 
je mogoče podati več ponudb. Tako podane ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.  
 
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku 
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb je odgovoren udeleženec avkcije.  
 

b) Podajanje ponudb za dnevno avkcijo v smeri Slovenija-Avstrija 
 
Ponudbe se pošiljajo v elektronski obliki preko avkcijskega sistema, skladno z urniki, ki jih določajo 
avkcijske specifikacije. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so 
zapisane čitljivo in nedvoumno: 
 
1 identifikacijsko številko udeleženca avkcije, 
2 produkt, s katerim se trguje; 
3 največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW, 
4 neto ceno brez DDV, podano v EUR/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve 

decimalni mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič, 
5 možnost Vse ali nič ponudbe. 
 
Ponudbe podane ELES-u so zavezujoče do konca relevantne dnevne avkcije in jih ni več mogoče 
umakniti ali spremeniti po zaključku avkcije. 
 
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati. 
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo 
je mogoče podati več ponudb. Tako oddane ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge. 
 
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku 
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb je odgovoren udeleženec avkcije. 



 
9.3  Obvestila o rezultatih dnevnih avkcij 

 
a) Obvestilo o rezultatih dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija 

 
Podjetje Auction Office Austria bo vsem udeležencem avkcije, ne glede na njihovo uspešnost, 
približno ob 09:30 (CET) priskrbela naslednje podatke za dnevno avkcijo D1:  
1 navedbo ustrezne dnevne avkcije,  
2 produkte,  
3 količino pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW, 
4  vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR za obdobje rezervacije.  
 
Skupni rezultati dnevne avkcije D1 bodo objavljeni na spletni strani podjetja Auction Office Austria ob 
približno 09:30 (CET). Za podroben opis veljavnih rokov dnevnih avkcij glej člen 9.1. 

 
b) Obvestilo o rezultatih dnevne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija 

 
Podjetje ELES bo vse udeležence avkcij obveščalo preko avkcijskega sistema. Rezultati dnevne 
avkcije bodo objavljeni najmanj trideset (30) minut po zaključku avkcije. Udeležencu avkcije bodo 
priskrbljene naslednje informacije: 
  
1 dnevna cena za vsak produkt, s katerim se je trgovalo v dnevni avkciji,  
2 količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti za vsak produkt, s katerim se je trgovalo v dnevni 

avkciji,  
3 količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW udeleženca avkcije, 
4 vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR.  
 
Skupni rezultati dnevne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka, ki je določen v 
avkcijskih specifikacijah. 
 
 

10. Izredne razmere  
 
Izredne razmere predstavljajo resne motnje v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja ELES 
oziroma Auction Office Austria. 

Izredne razmere so lahko razlog za spreminjanje, preklic ali odlog avkcije. V primeru izrednih razmer 
izvajalec avkcij o razveljavitvi avkcije ter novem datumu avkcije nemudoma obvesti vse udeležence 
avkcije po telefonu, faksu ali e-pošti. Če dnevne avkcije ni mogoče izvesti preko avkcijskega sistema 
se dnevna avkcija avtomatično prekliče. Te informacije izvajalec avkcij objavi tudi na avkcijskih 
spletnih straneh, če je to mogoče. 

V primerih ko je avkcija preklicana in/ali ponovljena se vse ponudbe v Avkcijski sistem smatrajo kot 
neveljavne in morajo biti ponovno podane. 

V primerih, v katerih se izredne razmere pojavijo na strani udeleženca avkcije lahko udeleženec 
avkcije stopi v stik z izvajalcem avkcij za podporo.  

Za avkcije, ki jih organizira ELES bo ELES v imenu udeleženca avkcije vnesel ponudbe v Avkcijski 
sistem samo če bodo ponudbe poslane ELES-u na predpisanem obrazcu objavljenem na spletni strani 
ELES-a. Udeleženec avkcije lahko za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en obrazec z 
največ eno (1) ponudbo za posamezen produkt. Upoštevane bodo samo ponudbe prejete najmanj 
petnajst (15) minut pred zaključkom avkcije. 

 
 



11. Obračun, izguba dodeljene prenosne zmogljivosti 
 

11.1 Letne, mesečne in dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija 
 
Plačila in obračun avkcijske cene ureja podjetje APG. Da zagotovi plačilo avkcijske cene, mora 
imetnik PTR: 

a) podjetju APG v petih (5) dneh po prejemu potrditve o registraciji po pošti s strani podjetja 
Auction Office Austria posredovati podatke o avstrijskem poslovnem računu, 

b) podjetju APG omogočiti samodejno zbiranje sredstev s pooblastilom za neposredno 
odtegovanje v korist podjetja APG (obrazec za pooblastilo za neposredno odtegovanje je 
prikazan v Prilogi 4)  

c) za sodelovanje na letnih in/ali mesečnih avkcijah mora udeleženec avkcij predložiti podjetju 
CAO bančno garancijo, kot je določeno v členu 4.2 in 

d) mora poskrbeti za ustrezna sredstva.  
 
Letne avkcije se obračunajo v dvanajstih mesečnih zneskih osnovanih na podlagi dejanskega števila 
MWh v vsakem mesecu. Vsak račun mora biti izplačan dva (2) meseca v naprej. Računa za mesec 
januar in februar bosta izdana istočasno, takoj po objavi rezultatov letne avkcije (ustrezni roki Y3, glej 
člen 7.1). Ostali računi bodo obračunani mesečno (t.j. račun za marec v mesecu januarju). Računi za 
letno avkcijo se samodejno odtegnejo iz avstrijskega poslovnega računa najkasneje desetega (10) v 
mesecu za naslednji mesec brez stroškov in odbitkov (t.j. 10. januarja za mesec marec).  
 
Mesečne avkcije se obračunajo takoj po objavi rezultatov mesečne avkcije (ustrezni roki M3, glej člen 
8.1) in se samodejno odtegnejo iz avstrijskega poslovnega računa.  
 
Dnevne avkcije bodo obračunane mesečno in se samodejno odtegnejo iz avstrijskega poslovnega 
računa pet (5) dni po izdaji računa.  
 
Če sredstva ne zadoščajo za pokritje dolgov ali če plačilo ni poravnano 20. dne istega meseca:  
- bo podjetje APG unovčilo bančno garancijo; 
- podjetje APG odstopi od obveznosti, ki jih ima po teh Avkcijskih pravilih, imetnik PTR pa izgubi 

prenosne zmogljivosti, ki jih je pridobil z letno in mesečno avkcijo, poleg tega pa je odgovoren za 
nastale obveznosti skladno s splošnimi določili iz 3. člena teh Avkcijskih pravil. Na ta način 
sproščene prenosne zmogljivosti se dodelijo na dnevnih avkcijah ali čeje to mogoče na naslednji 
mesečni avkciji; 

- udeleženec avkcije bo izločen iz vseh prihodnjih avkcij do dne, ko na poslovni račun za podjetje 
APG nakaže ustrezna sredstva, da poravna vse svoje obveznosti.  

 
Če udeleženec avkcije podjetju APG ne more sporočiti podatkov o avstrijskem poslovnem računu, 
sprejema podjetje APG za celotno vrednost dolgoročnih avkcij (letne in/ali mesečne avkcije) tudi 
plačila vnaprej, in sicer najkasneje pet (5) delovnih dni po objavi rezultatov avkcije (rok Y3, glej člen 
7.1., za mesečne avkcije rok M3, glej člen 8.1) na naslednji račun:  

 
Bank Austria – UniCredit Group 
Am Hof 2a  
1010 Vienna  
IBAN: AT06 1200 0506 1660 3600  
BIC: BKAUATWWXXX  

 
Skladno s splošnimi določili v 3. členu teh Avkcijskih pravil udeležencu avkcije ni dovoljena 
kompenzacija dolgov, ki izhajajo iz mesečnih in/ali dnevnih avkcij, s svojimi zahtevki do podjetja APG, 
ne glede na to, ali izhajajo iz avkcije. 
 
Če je datum zapadlosti plačila državni praznik, mora biti plačilo poravnano na predhodni delovni dan. 
Če je datum zapadlosti plačila nedelja ali državni praznik, ki sledi nedelji, mora biti plačilo poravnano 
na naslednji delovni dan. V primeru zamude pri plačilu ima podjetje APG pravico do obračunavanja 
obresti na zapadlo vsoto za vsak začeti dan zamude, začenši z dnevom zapadlosti. Obrestna mera se 
določi na dan pošiljanja računa in je enaka obrestni meri Evropske centralne banke ob zadnji določitvi 
obrestnih mer, povečani za pet (5) odstotnih točk. Te obresti se računajo od prvega dne po datumu 
zapadlosti do dne, ko se račun poravna v celoti. Obrestim se prištejejo veljavni davki in prispevki. 



 
Podjetje APG ima pravico do sprememb pri vsoti plačila zaradi povečanja ali uvedbe davkov, carin itd. 
 
DDV in morebitni drugi davki ter prispevki se bodo obračunali skladno z zadevnimi zakoni. 
 
Vrnitev sredstev v primeru vračila ali znižanja prenosnih zmogljivosti 
V primeru znižanja ali vračila prenosnih zmogljivosti bo imetnik PTR od APG-ja prejel dobropis. Če je 
imetnik PTR dodeljenih na letni avkciji je znesek vračila ali/in znižanja odbit od naslednjega 
mesečnega računa za letno avkcijo. V primerih ko APG nima odobrene direktne avtorizacije za 
bremenitev računa koristnika prenosnih zmogljivosti bo znesek dobropisa nakazan na bančni račun, ki 
je bil preko imetnika PTR sporočen APG-ju. 
  

11.2 Poravnava letnih, mesečnih in dnevnih avkcij v smeri Slovenija-
Avstrija  

 
Udeleženci avkcij, ki ne poravnajo svojih obveznosti za pridobljene prenosne zmogljivosti, so lahko 
izločeni iz nadaljnjih avkcij, ki jih izvaja ELES, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti. Udeleženec 
avkcije je zavezan poravnati vse obveznosti, ki izhajajo iz razlike med avkcijsko ceno, ki je bila 
določena na prvi avkciji, kjer je bila dodeljena prenosna zmogljivost, in naslednjimi avkcijami, kjer se 
prenosna zmogljivost dodeli znova. 
 

(a) Depozitni podračun  
Kritje in finančna poravnava na dnevnih avkcijah poteka preko depozitnega podračuna. Depozitni 
podračun je posebna vrsta bančnega računa, ki ga odpre ELES na svojem bančnem računu za 
udeleženca avkcij, ki želi sodelovati na dnevnih avkcijah. Depozitni podračuni se vodijo v denarni 
valuti EUR. 
Pravico do upravljanja z denarnimi sredstvi na depozitnih podračunih ima samo ELES na podlagi 
nepreklicnega pooblastila (glej prilogo 10) s strani udeleženca avkcije za upravljanje teh finančnih 
sredstev za pokrivanje in finančne poravnave, ki izhajajo iz dnevnih avkcij.  
Obresti na denarna sredstva na depozitnih podračunih so last nosilcev podračunov in so skladne z 
ustrezno uredbo o veljavnih obrestnih merah, ki jo izda banka. Te obresti banka vsak mesec nakaže 
na depozitne podračune udeležencev avkcij.  
Če želi nosilec depozitnega podračuna denarna sredstva ali del sredstev dvigniti iz svojega 
podračuna, mora vložiti pisno zahtevo podjetju ELES. Finančna sredstva so udeležencu avkcij vrnjena 
na bančni račun, ki je bil podan na Prijavi na avkcije v roku petih (5) delovnih dni od dneva prejetja 
zahteve. 
Stroški vodenja depozitnih podračunov bremenijo podjetje ELES.  
 

(b) Kritje za dnevne avkcije  
Udeleženci dnevnih avkcij morajo na svojih depozitnih podračunih vzdrževati denarna sredstva kot 
zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pridobljenih prenosnih zmogljivosti.  
Pred vsako avkcijo mora ELES v avkcijski sistem vnesti vse informacije o neto stanju denarnih 
sredstev na depozitnih podračunih udeležencev avkcij, pri čemer upošteva neto stanje na depozitnih 
podračunih, ki je bilo ugotovljeno ob 06.00 na dan izvajanja avkcije, in ne upošteva prenosov in drugih 
sprememb stanja na podračunih, ki so bile zabeležene po tem času. 
Za udeležence avkcije, ki so namesto depozitnega podračuna poskrbeli za bančno garancijo, ELES v 
avkcijski sistem vnese višino bančne garancije. 
Na avkciji lahko udeleženci avkcije podajajo ponudbe, katerih vsota (skupaj z DDV, ki ga avtomatično 
prišteje avkcijska aplikacija) ne sme preseči stanja denarnih sredstev na depozitnem 
podračunu/bančni garanciji. Razpoložljivo kritje udeleženca avkcije se zmanjša z vsako podano 
ponudbo. Ponudba, katere vrednost preseže razpoložljivo kritje, se zavrne, o tem pa se obvesti 
udeleženca avkcije. Udeleženci avkcije imajo vpogled v trenutno stanje denarnih sredstev na svojem 
depozitnem podračunu/bančni garanciji preko avkcijskega sistema. 
Če se udeleženec odloči za sodelovanje na več avkcijah, ki se izvajajo hkrati, se podane ponudbe na 
vseh avkcijah, na katerih sodeluje udeleženec, odštejejo od razpoložljivega stanja denarnih sredstev 
na depozitnem podračunu/bančni garanciji ali kritja posameznega udeleženca. 



 
(c)  Poravnava za dnevne avkcije 

Poravnava za dnevne avkcije se izvede po objavi rezultatov avkcije. Sistemski operater se poplača z 
depozitnega podračuna udeleženca avkcije v celotni višini obveznosti, ki izhajajo iz dnevne avkcije. 
Računi za informativne/računovodske namene se pošiljajo mesečno. 
Udeležencem avkcije, ki so namesto depozitnega podračuna posredovali bančno garancijo, se vsak 
mesec izstavi račun. Kopija računa se pošlje po faksu in naknadno po pošti. Računi morajo biti plačani 
najkasneje osem (8) dni po izdaji. Po plačilu računa se znesek bančne garancije v avkcijskem sistemu 
dvigne za plačan znesek. 
 

(d) Poravnava za mesečne avkcije  
Po objavi rezultatov mesečne avkcije izda ELES udeležencu avkcije predračun za celotno dodeljeno 
obdobje. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za pridobljene mesečne prenosne zmogljivosti 
poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo 
neposredno na ELES-ov bančni račun.  
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje 
avkcije za dnevne prenosne zmogljivosti, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane mesečne 
prenosne zmogljivosti. ELES izda udeležencu avkcije račun za dodeljene mesečne prenosne 
zmogljivosti najkasneje dva (2) delovna dneva po plačilu predračuna. 
Če udeleženec avkcije svojih obveznosti ne poravna v določenem roku, se celotna prenosna 
zmogljivost, ki je bila pridobljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot nedodeljena in 
jo lahko ELES ponudi na naslednjih avkcijah.  
 

(e) Poravnava za letne avkcije  
Ko se objavijo rezultati letnih avkcij, izda ELES vsem imetnikom PTR, kateri so pridobili prenosne 
zmogljivosti, predračun. Predračuni se potem izdajajo v mesečnih obrokih, ki temeljijo na dejanskem 
številu MWh v določenem mesecu. Takoj po objavi rezultatov letne avkcije se izda prvi predračun za 
obdobje prvih dveh (2) mesecev (januar in februar), nato se predračuni izdajajo enkrat mesečno 
(februarja za marec). Imetniki PTR morajo svoje obveznosti za pridobljene prenosne zmogljivosti 
poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo 
neposredno na ELES-ov bančni račun. 
 
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje 
avkcije prenosnih zmogljivosti, ki se nanaša na isti mesec kot neporavnane letne prenosne 
zmogljivosti. ELES izda imetniku PTR račun za dodeljene letne prenosne zmogljivosti najkasneje dva 
(2) delovna dneva po plačilu predračuna. 
 
Če imetnik PTR svojih obveznosti ne poravna v določenem roku, se celotna prenosna zmogljivost, ki 
je bila pridobljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot nedodeljena in jo lahko ELES 
ponudi na naslednjih avkcijah. 
 
Podjetje ELES ima pravico do sprememb pri vsoti plačila pri letni, mesečni in/ali dnevni poravnavi 
zaradi povečanja ali uvedbe davkov, carin itd. 
 

(f) Napake pri finančni poravnavi 
Za pritožbe povezane z nepravilnostmi v obračunu ali denarni poravnavi mora udeleženec avkcij 
ELES-u podati pisno pritožbo v roku petih (5) delovnih dni od datuma izdaje računa. Po tem roku se 
upošteva, da se imetnik PTR z računom strinja. Zgoraj omenjena pisna pritožba mora vsebovati 
natančen opis podlage za ugovor na račun. Pritožba v nobenem primeru ne zadrži obveznosti plačila 
imetnika PTR.  
 

(g) Vrnitev sredstev v primeru vračila ali znižanja prenosnih zmogljivosti 
V primeru vračila je imetnik PTR obvezan izdati račun (na podlagi podatkov posredovanih s strani 
podjetja ELES) podjetju ELES v prvem tednu meseca M za mesec M-1 skupaj za letne in mesečne 
prenosne zmogljivosti. ELES bo račun poravnal v petnajstih (15) dneh od dneva prejetja računa.  



V primeru znižanja je imetnik PTR obvezan podjetju ELES izdati račun za povrnitev avkcijske cene (na 
podlagi podatkov posredovanih s strani podjetja ELES) skladno z členom 14. v prvem tednu meseca 
M za mesec M-1 skupaj za letne in mesečne prenosne zmogljivosti. ELES bo račun poravnal v 
petnajstih (15) dneh od dneva prejetja računa. Račun za povračilo avkcijske cene ni predmet 
obračuna DDV. 
 
 

12. Uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti 
 
Avkcijska pravila ne pokrivajo splošnega dostopa do prenosnega omrežja za izrabo dodeljene 
prenosne zmogljivosti, če ni drugače določeno v naslednjih določilih.  
 
Podjetji ELES in APG izvajata prenosne storitve skladno z zakonskimi zahtevami za dostop do 
prenosnega omrežja v posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne 
energije in zadevnimi pravilniki podjetij ELES in APG.  
 
Uporaba dodeljenih prenosnih zmogljivosti se izvaja tako, da se podjetjema ELES in APG dostavijo 
fiksni vozni redi, ki so skladni z zakonskimi zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v 
posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne energije in zadevnimi 
tržnimi pravilniki podjetij ELES in APG.  
 
Pogoje za splošni dostop do prenosnega omrežja za uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti v 
obeh regulacijskih območjih podjetij ELES in APG lahko izpolnita tudi dva (2) udeleženca avkcije in/ali 
imetnika rezervirane prenosne zmogljivosti, od katerih je vsak pravilno registriran/identificiran samo na 
eni strani interkonekcije, skladno z zakonskimi zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v 
posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne energije in zadevnimi 
tržnimi pravilniki podjetij ELES in APG. 
 

12.1 Uporaba dodeljenih prenosnih zmogljivosti, ki so bile pridobljene z 
letnimi in mesečnimi avkcijami 

  
Da je mogoča uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti iz letnih in mesečnih avkcij, je treba 
podjetjema APG in ELES za naslednji dan najaviti fiksne vozne rede, ki jih mora:  
- podjetje APG prejeti do 08:00 (CET), 
- podjetje ELES prejeti do 08:00 (CET). 

 
Poznejše spremembe voznih redov niso mogoče. Uporaba temelji na načelu "uporabi ali izgubi". To 
pomeni, da bodo prenosne zmogljivosti, ki niso bile nominirane do 08:00 (CET) odvzete in  znova na 
voljo vsem udeležencem avkcije na dnevni avkciji.  
 

12.2 Uporaba dodeljenih prenosnih zmogljivosti, ki so bile pridobljene z 
dnevnimi avkcijami  

 
Da je mogoča uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti iz dnevnih avkcij, je treba podjetjema APG in 
ELES za naslednji dan dostaviti fiksne vozne rede, ki jih mora: 
- podjetje APG prejeti do 14:30 (CET), 
- podjetje ELES prejeti do 14:00 (CET). 

 
Poznejše spremembe voznih redov niso mogoče. Uporaba temelji na načelu "uporabi ali izgubi".  
 

12.3 Postopek dodeljevanja znotraj dneva 
 
Po dnevni nominaciji (glej člen 12.2) ni mogoče spremeniti dogovorjenih urnikov. To pomeni, da bodo 
dodeljene prenosne zmogljivosti, ki niso bile porabljene z voznimi redi skladno s členom 12.2, vsem 
udeležencem avkcije dane na razpolago v postopku dodeljevanja znotraj dneva – ki ga izvaja podjetje 
APG za smer Avstrija-Slovenija in podjetje ELES za smer Slovenija-Avstrija, po vrstnem redu prispelih 
ponudb in skladno s trenutnimi tržnimi pravili v Avstriji in Sloveniji, ki so objavljena na naslovih  



www.e-control.at (“Sonstige Marktregeln” Kapitel 3 Fahrpläne) in www.eles.si (Sistemska obratovalna 
navodila za prenosno omrežje električne energije).  
 
 
13. Postopek nominacije 
 
Za uporabo prenosnih zmogljivosti, ki so bile dodeljene na avkcijah, morajo imetniki PTR izpolnjevati 
vse naslednje zahteve za obe regulacijski območji: 
 
Za APG: 
- s strani avstrijskega regulativnega organa priznani kot predstavniki bilančne skupine ali morajo 

biti člani priznane avstrijske bilančne skupine. Še posebej če je udeleženec avkcije član bilančne 
skupine, mora vložiti pisno izjavo predstavnika bilančne skupine, kjer se predstavnik bilančne 
skupine zavezuje za izvedbo ustreznega čezmejnega voznega reda (glej Prilogo 7), 

 
Priloga 7 bo prejeta od podjetja CAO najkasneje pet (5) delovnih dni do 12:00 ure pred dnevom, ko 
se dodeljena prenosna zmogljivost uporabi. 
 
Članstvo v bilančni skupini se lahko spreminja na mesečni ravni. Nova Priloga 7 bo prejeta od 
podjetja CAO najkasneje pet (5) delovnih dni do 12:00 ure pred prvim dnevom naslednjega meseca. 
 
Za ELES: 
- Udeleženec avkcije mora biti odgovorni bilančne skupine ali mora imeti sklenjeno pogodbo o 

izravnavi s predstavnikom bilančne skupine v Sloveniji. 
 
Pogoje za splošni dostop do prenosnega omrežja za uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti v 
obeh regulacijskih območjih podjetij ELES in APG lahko izpolnita tudi dva (2) udeleženca avkcije in/ali 
imetnika rezervirane prenosne zmogljivosti, od katerih je vsak pravilno registriran/identificiran samo na 
eni strani interkonekcije, skladno z zakonskimi zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v 
posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne energije in zadevnimi 
tržnimi pravilniki podjetij ELES in APG, če sta vzpostavila izključno partnerstvo 1:1 za izmenjavo 
voznih redov (trgovanje), ki traja najmanj en koledarski mesec.  
 
To partnerstvo 1:1 mora biti podjetjema ELES in APG vedno najavljeno najmanj pet (5) delovnih dni 
pred začetkom veljavnosti partnerstva. Obvestilo o partnerstvu je treba podjetjema ELES in APG 
dostaviti po faksu, glej Prilogo 8. Takšno partnerstvo je mogoče vzpostaviti in spreminjati samo za 
celotne koledarske mesece. 
 
 
14. Znižanje prenosnih zmogljivosti 
 
Znižanje zaradi okoliščin, ki ne predstavljajo višje sile ali se ne zgodijo med obdobji vzdrževanja, 
upravičijo imetnika PTR do 100% povračila vseh plačil za ure znižanih prenosnih zmogljivosti (to 
pomeni, da se imetniku PTR povrne ustrezna avkcijska cena) s strani podjetja APG in/ali ELES. 
 
V primeru znižanj prenosnih zmogljivosti bo uporabljen naslednji prednostni seznam: 

1. Prenosne zmogljivosti dodeljene z postopkom dodeljevanja znotraj dneva. 
2. Prenosne zmogljivosti dodeljene na dnevni avkciji. 
3. Prenosne zmogljivosti dodeljene na mesečni avkciji. 
4. Prenosne zmogljivosti dodeljene na letni ravni. 

 
Znotraj vsake od zgoraj naštetih skupin prenosnih zmogljivosti, bo uporabljen princip sorazmernega 
(proporcionalnega) znižanja. Znižane prenosne zmogljivosti bodo zaokrožene na naslednji celi MW. 
  
Podjetji ELES in/ali APG bosta v primeru znižanja:  

- nemudoma obvestili imetnika PTR in njegovega predstavnika,  
- imetnika PTR do 5. koledarskega dne naslednjega meseca obvestili o vsoti povračila.  

Postopek kompenzacije za relevantno smer bo obravnavana glede na relevantno točko v členu 11. 
 



 
15. Sekundarni trg 
 

15.1.  Prenos dodeljenih prenosnih zmogljivosti  
 
Prenos dodeljenih prenosnih zmogljivosti za prehodno obdobje se opravi elektronsko (ali izjemoma 
preko faksa ali elektronske pošte samo v smeri Slovenija-Avstrija) za obe smeri preko podjetja ELES 
oziroma Auction Office Austria. Po zaključku Prehodnega obdobja bo prenos izvajal CAO. 
 
Prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene v letnih in/ali mesečnih avkcijah ali ki izhajajo iz prenosov 
prenosne zmogljivosti, lahko imetnik dodeljene prenosne zmogljivosti prenese pod naslednjimi pogoji:  

• prenosi prenosne zmogljivosti so dovoljeni samo, če se opravijo na drugega 
udeleženca avkcije, 

• najmanjša enota prenosa prenosne zmogljivosti znaša 1 MW, 
• prenos prenosne zmogljivosti je dovoljen samo za dodeljeno prenosno zmogljivost, 

ki je bila predhodno plačana s strani udeleženca avkcije, prenos dodeljene prenosne 
zmogljivosti morata potrditi oba udeleženca avkcije (prenosnik in koristnik),  

• nominacija prenosa prenosne zmogljivosti mora biti opravljena dva (2) dneva do 
12.00 CET pred začetkom veljavnosti dodeljene prenosne zmogljivosti. 

 
Prenos dnevnih prenosnih zmogljivosti ni mogoč. 
 
Morebitni spori med prenosnikom in koristnikom ne vplivajo na veljavnost prenosa prenosne 
zmogljivosti, ko ga potrdi relevantni izvajalec avkcij. Preklic prenosa prenosne zmogljivosti ni mogoč. 
 
V primeru znižanja bo morebitno povračilo skladno s 14. členom povrnjeno koristniku, ki je prenosno 
zmogljivost pridobil s prenosom prenosne zmogljivosti. Koristnik bo odgovoren za vse obveznosti, ki 
izhajajo iz prenosa prenosne zmogljivosti.  
 

15.2. Vračilo dodeljenih prenosnih zmogljivosti 
 
Vračilo dodeljenih prenosnih zmogljivosti za prehodno obdobje se opravi elektronsko (ali izjemoma 
preko faksa ali elektronske pošte samo v smeri Slovenija-Avstrija) za obe smeri preko podjetja ELES 
oziroma Auction Office Austria. Po zaključku prehodnega obdobja bo vračilo izvajal CAO. 
 
Udeleženec avkcije lahko dodeljene prenosne zmogljivosti iz letnih in mesečnih avkcij in/ali prenosov 
prenosne zmogljivosti vrne relevantnemu izvajalcu avkcij. Vračilo prenosnih zmogljivosti dodeljenih na 
dnevni avkciji ni mogoče. 
 
Vračilo prenosnih zmogljivosti na mesečne avkcije: 

• Udeleženec avkcije lahko dodeljene prenosne zmogljivosti iz letne avkcije za 
ustrezno smer vrne izvajalcu avkcij. Produkt mora imeti enak profil, kot je bil 
dodeljen med ustrezno letno avkcijo. 

• Rok: dva (2) dneva do 12.00 CET pred objavo mesečne vrednosti ATC (glej Prilogo 2). 
Vračilo prenosnih zmogljivosti na dnevne avkcije: 

• Dodeljene prenosne zmogljivosti iz letnih in/ali mesečnih avkcij je mogoče po urah 
vrniti relevantnemu izvajalcu avkcij.  

• Rok: dva (2) dneva do 12.00 CET pred ustrezno dnevno avkcijo. 
 

Udeleženec avkcije, ki vrne dodeljeno prenosno zmogljivost relevantnemu izvajalcu avkcij je upravičen 
do finančnega nadomestila enakega avkcijski ceni doseženi na relevantni mesečni avkciji – za letne 
prenosne zmogljivosti vrnjene na mesečno avkcijo ali avkcijski ceni doseženi na relevantni dnevni 
avkciji – za letne in mesečne prenosne zmogljivosti vrnjene na dnevno avkcijo (vključujoč avkcijsko 
ceno nič, zaradi nezamašitve), vendar pa znesek vračila ne sme presegati prvotnega plačila (avkcijske 
cene) po kateri je bila letna ali mesečna prenosna zmogljivost dodeljena. 
 
V primerih kjer prenosne zmogljivosti niso dodeljene na mesečni ali dnevni avkciji zaradi preklica 
avkcije, udeleženec avkcije, ki je prenosne zmogljivosti vrnil ni upravičen do povračila. 



16. Odstop od pravice do kompenzacije  
 
Udeleženec avkcije nima pravice do kompenzacije in/ali zadržanja dolgov, ki izhajajo iz letnih, 
mesečnih in/ali dnevnih avkcij, zaradi svojih zahtevkov do podjetij ELES in/ali APG, ne glede na to, ali 
izhajajo iz letne, mesečne in/ali dnevne avkcije ali ne.  
 
 
17. Omejitev odgovornosti 
 
TSO-ja, skupaj ali posamezno, proti imetnikom PTR ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi nastala 
zaradi udeležbe ali nezmožnosti udeležbe imetnika PTR v avkciji ali zaradi neizvedbe avkcije, imetnik 
PTR pa TSO-ja, skupaj in posamezno, odveže vse odgovornosti za zahtevke zaradi takšne škode s 
strani tretjih oseb. Podjetji ELES in/ali APG v nobenem primeru ne bosta odgovorni za izgubo dobička, 
posla ali druge posredne, naključne, posebne ali posledične škode.  
 
ELES in/ali APG bosta poskušala vsa določila Avkcijskih pravil izvajati s primerno poslovno skrbnostjo 
in skrbnostjo operaterja regulacijskega območja, skladno z zadevnimi uredbami evropske zakonodaje, 
uredbami EU, avstrijsko ter slovensko zakonodajo in uredbami avstrijskih ter slovenskih oblasti.  
 
 
18. Višja sila  
 
Podjetji ELES in/ali APG ne prevzemata odgovornosti za neizvedbo ali pomanjkljivo ali zakasnjeno 
izvedbo obveznosti, ki izhajajo iz teh Avkcijskih pravil, če in v kolikor se je neizvedba, pomanjkljiva ali 
zakasnjena izvedba zgodila zaradi okoliščin, na katere obvezana stranka nima vpliva, kar med drugim 
vključuje višjo silo ali druge okoliščine, za katere ustrezna stranka ni odgovorna in ki jih ne more 
odpraviti z ukrepi, ki so tehnično, finančno in/ali ekonomsko razumno izvedljivi s strani podjetij ELES 
in/ali APG.  
 
 
19. Razno  
 
Razen v posebnih pogojih, ki so določeni v teh Avkcijskih pravilih, se pogodba med podjetjema ELES 
in/ali APG na eni strani in udeležencem avkcije na drugi strani ne spremeni, razen v primeru pisne 
spremembe, ki je bila potrjena, izvršena in dostavljena s strani podjetja ELES in/ali APG po faksu ali 
elektronski pošti. Če so ali postanejo katerikoli deli ali določila Avkcijskih pravil ali Prilog neveljavni, 
nezakoniti, nični ali neizterljivi, ostanejo preostali deli ali določila veljavni in nanje to ne vpliva. Vsi 
neveljavni, nezakoniti, nični in/ali neizterljivi deli ali določila bodo zamenjani z veljavnimi, zakonitimi 
in/ali izterljivimi deli ali določili tako, da se v največji mogoči meri doseže njihov nameravani 
ekonomski in pravni učinek. 
 
 
20. Zaupnost  
 
S poslovanjem in izvajanjem Avkcijskih pravil lahko podjetji ELES in/ali APG in njune morebitne 
podružnice prejmejo zaupne informacije o udeležencu avkcije ali dobijo dostop do njih. Zaupne 
informacije vključujejo vse pisno dostavljene informacije, ki so označene z oznako "Zaupno", ali ki so 
razkrite na kak drug način, če je bilo osebi, kateri so bile razkrite, pred ali hkrati z razkritjem 
naznačeno, da bodo razkrite ali da se lahko razkrijejo zaupne informacije. Podjetji ELES in APG se 
strinjata, da bosta varovali zaupne informacije, da jih ne bosta razkrivali brez poprejšnje privolitve 
udeleženca avkcije, da zaupnih informacij v katerikoli obliki ne bosta razkrivali katerikoli tretji osebi, 
razen na zahtevo oblasti, in da zaupnih informacij ne bosta uporabljali v kakršnekoli namene, razen za 
zagotavljanje skladnosti z določili teh Avkcijskih pravil.  
 
Določila 20. člena ne veljajo za informacije, ki so razkrite podjetjema ELES in APG skladno s tem 
členom, če: 
- so bile informacije pred razkritjem javno znane ali če po razkritju postanejo javno znane brez 

krivde podjetij ELES in APG, 



- so bile podjetjema ELES in APG znane pred razkritjem,  
- sta podjetji ELES in APG po razkritju iste informacije prejeli od tretje osebe, ki proti ustreznemu 

udeležencu avkcije ni zavezana k molčečnosti za te informacije. 
 
 
21. Dopolnila in spremembe  
 
Vsa dopolnila in spremembe teh Avkcijskih pravil bodo udeležencem avkcij javljena z objavo ustrezne 
nove različice teh Avkcijskih pravil na spletni strani podjetij Auction Office Austria in ELES. Takšna 
obvestila morajo vključevati sklice na dopolnjene ali spremenjene člene in datum začetka veljavnosti 
nove različice Avkcijskih pravil. Vsaka različica teh Avkcijskih pravil bo označena s svojo številko.  
 
Zaradi procesa koordinacije, ki poteka med Centralno vzhodno evropskimi TSO-ji (CEE regija), bodo 
lahko Avkcijska pravila nadomeščena z novimi Avkcijskimi pravili za celotno Centralno vzhodno 
evropsko regijo. Vseeno ta Avkcijska pravila ostajajo veljavna za vse dodeljene prenosne zmogljivosti 
pod temi Avkcijskimi pravili do konca leta 2010 razen za, vendar ne omejeno na, primere opisane v 
teh Avkcijskih pravilih (sekundarni trg). Vse pravice in obveznosti udeležencev avkcij in vpletenih 
TSO-jev povezanih z prenosnimi zmogljivostmi dodeljenimi v okviru teh Avkcijskih pravil ostanejo 
veljavne. O popolni nadomestitvi teh Avkcijskih pravil z novimi regionalnimi Avkcijskimi pravili bodo 
udeleženci avkcij obveščeni preko zgoraj omenjenih sredstev trideset (30) dni pred uveljavitvijo novih 
Avkcijskih pravil. 
 
 
22. Zadevna zakonodaja in spori 
 
V sporih, ki izvirajo iz izvajanja avkcij in dodeljevanja prenosnih zmogljivosti v smeri Avstrija-Slovenija, 
ki jih izvaja podjetje APG in/ali Auction office Austria ureja izključno avstrijsko pravo. 
 
V sporih, ki izvirajo iz teh Avkcijskih pravil ali izvajanja avkcij in dodeljevanja zmogljivosti v smeri 
Slovenija-Avstrija, ki jih izvaja podjetje ELES, odloča stvarno pristojni organ v Sloveniji. 
 
 
23. Obvestila 
 
Vsa obvestila, izdana skladno s temi Avkcijskimi pravili, morajo biti, če Avkcijska pravila ne določa 
drugače, v pisni obliki in naslovljena na naslednje naslove: 

Za smer Avstrija-Slovenija: 
 Auction Office Austria 
 A-1090 Wien, Alserbachstrasse 14-16, Avstrija 
 Telefon: +43 1 253 7272 90 Faks: +43 1 253 7272 96 
 www.auction-office.at 
 
 
 
Za smer Slovenija-Avstrija: 
 Elektro-Slovenija, d. o. o. 

Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel.: +386 (1) 474 2646, Faks: +386 (1) 474 2651 
www.eles.si 




