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Razdelek I. Uvod         Priloga 
Člen 1.01 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 in odločitvijo 
Komisije št. 2006/770/CE z dne 9. novembra 2006, ki dopolnjuje prilogo k Regulativi, za švicarsko 
mejo pa skladno z ustreznim švicarskim zakonom, Avkcijska pravila določajo pogoje in pravila, ki 
urejajo avkcijsko dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti v obeh smereh na mejah med 
Italijo in Francijo, Švico, Avstrijo, Slovenijo ter Grčijo. 
Za mejo med: 
Italijo in Francijo: RTE EDF Transport S.A. (RTE), francoski sistemski operater prenosnega omrežja, 
in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega omrežja 
sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na omenjeni 
meji v obeh smereh. 
Italijo in Švico: swissgrid, švicarski sistemski operater prenosnega omrežja, in TERNA Rete Elettrica 
Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega omrežja, sta zadolžila izvajalce 
avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na omenjeni meji v obeh smereh. 
Italijo in Avstrijo: VERBUND-Austrian Power Grid AG (APG), avstrijski sistemski operater prenosnega 
omrežja, in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega 
omrežja, sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na 
omenjeni meji v obeh smereh. 
Italijo in Slovenijo: Elektro - Slovenija d.o.o. (ELES), slovenski sistemski operater prenosnega omrežja, 
in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega omrežja, 
sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na omenjeni 
meji v obeh smereh. 
Italijo in Grčijo: HTSO, Hellenic Transmission System Operator S.A., grški sistemski operater 
prenosnega omrežja, in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater 
prenosnega omrežja, sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za 
leto 2010 na omenjeni meji v obeh smereh. 
Ustrezni izvajalec avkcij ponuja razpoložljivo prenosno zmogljivost na meji v obliki fizičnih prenosnih 
pravic (PTR). Avkcijsko dodeljevanje prenosne zmogljivosti na meji je v prvi vrsti namenjeno 
transparentnemu urejanju zamašitev na osnovi zahtev trga in ni nastalo zaradi komercialnih razlogov. 
Pomembnost interkonekcij za liberalizacijo trga z električno energijo zahteva strogo politiko zbiranja 
plačil in posledic v primeru neplačevanja. 
 

Člen 1.02 Postopek avkcije 
Kot je podrobno opisano v Dodatku 1 sta se TERNA in RTE odločila, da bo vse aktivnosti povezane z 
dodeljevanjem prenosnih zmogljivosti v smeri iz Francije v Italijo od 1. januarja 2010 prevzela TERNA, 
ki že upravlja nasprotno smer. 
TERNA bo tako postala Izvajalec avkcij za obe smeri na francosko-italijanski meji. 
Posledično dodeljevanje ATC na mejah med Francijo in Italijo, Švico in Italijo, Avstrijo in Italijo, 
Slovenijo in Italijo ter Grčijo in Italijo v letu 2010: 

− Za smer iz Francije v Italijo: 

o upravlja RTE kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (RTE in TERNA) in upravlja TERNA 
kot administrator avkcij za prenosne zmogljivosti z dnevom uporabe od 1. januarja 2010 do 
31. marca 20101.  

o upravlja TERNA kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (RTE in TERNA) za 
prenosne zmogljivosti z dnevom uporabe od 1. aprila 2010. 

                                                 
1 POMEMBNO OBVESTILO: v pričujočih Avkcijskih pravilih, je začetni datum za prenos aktivnosti iz RTE na 
TERNO 1. april 2010. Kljub temu lahko TERNA in RTE ta datum spremenita glede na potek prenosa aktivnosti. V 
tem primeru bodo uporabniki pravočasno obveščeni. 
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Opozarjamo da: 

o je prehod iz faze 1 v fazo 2 pričakovan, kot je zapisano zgoraj (ciljni datum);  

o bo prehod potrjen udeležencem avkcij najmanj en mesec pred pričetkom; 

o ta dokument se sklicuje samo na fazo 1 in fazo 2. 

− upravlja swissgrid kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (swissgrid in TERNA) avkcije PTR 
za izvoz v smeri iz Švice v Italijo, 

− upravlja APG kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (APG in TERNA) avkcije PTR za izvoz v 
smeri iz Avstrije v Italijo, 

− upravlja ELES kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (ELES in TERNA) avkcije PTR za izvoz 
v smeri iz Slovenije v Italijo, 

− upravlja HTSO kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (HTSO in TERNA) avkcije PTR za 
izvoz v smeri iz Grčije v Italijo, 

− upravlja TERNA kot izvajalec avkcij v imenu podjetja TERNA in ustreznih ostalih TSO-jev avkcije 
PTR za smeri iz Italije v Francijo, Švico, Avstrijo, Slovenijo in Grčijo. 

Vse potrebne informacije bodo razpoložljive na avkcijskih spletnih straneh ustreznega izvajalca 
avkcije, skladno z avkcijskimi postopki. 
 

Člen 1.03 Definicije 
V tem Pravilniku za izvajanje avkcij (vključno z morebitnimi prilogami, dodatki, dopolnili in obrazci) (v 
nadaljevanju: Avkcijska pravila) imajo izrazi, ki so navedeni v nadaljevanju (po potrebi v množini) 
glede vseh namenov Avkcijskih pravil pomene, ki so določeni v tem členu (razen, če temu nasprotuje 
kontekst). 
 
Priloga: Dokument, ki je priložen Avkcijskim pravilom in velja za vse 

interkonekcije. 

Dodatek: Dokument, ki je priložen Avkcijskim pravilom in velja za posamezne 
interkonekcijo. 

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: Avstrijski sistemski operater 
prenosnega omrežja, ki je odgovoren za izvajanje letnih, mesečnih in 
dnevnih avkcijskih postopkov za razpoložljive prenosne zmogljivosti 
iz Avstrije v Italijo. 

Dodeljene PTR: Prenosna zmogljivost (MW), ki je bila dodeljena udeležencu avkcije z 
objavo rezultatov avkcije v obliki fizičnih prenosnih pravic (PTR). 

Dodelitev: Proces s katerim izvajalec avkcij na podlagi dane ponudbe 
udeleženca avkcije, udeležencu avkcije pripiše prenosne 
zmogljivosti.  

Dopolnilo: Dokumenti, ki so priloženi dodatkom teh Avkcijskih pravil. 

Avkcija:  Letna, mesečna in/ali dnevna avkcija, ki se izvaja skladno s temi 
Avkcijskimi pravili. Mehanizem za eksplicitno dodeljevanje prenosnih 
zmogljivosti na letni, mesečni in/ali dnevni avkciji. 

Skrbnik avkcije:  Pravna oseba, ki upravlja avkcijski sistem. 

Izvajalec avkcij:  Pravna oseba, ki upravlja avkcije in sekundarni trg PTR. V 
dokumentu pomeni izvajalec avkcij ustreznega izvajalca avkcij za 
ustrezno interkonekcijo.  
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Avkcijska pravila: Pričujoča Avkcijska pravila za dostop do prenosnih zmogljivosti na 
mejah med Francijo in Italijo, Švico in Italijo, Avstrijo in Italijo, 
Slovenijo in Italijo ter Grčijo in Italijo, ki so sestavljena iz: 
a. členov 1 do 10,  
b. prilog, ki se nanašajo na vse interkonekcije, 
c. ločenih dodatkov za vsako interkonekcijo in dopolnil, ki so: 

− Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo, 
− Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo, 
− Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo, 
− Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo, 
− Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo. 

 

Avkcijske specifikacije:  Informacije o avkciji, ki so objavljene na avkcijski spletni strani. 

Avkcijski sistem:  Aplikacija, ki jo uporablja izvajalec avkcije in jo upravlja morebitni 
skrbnik avkcije za sprejemanje ponudb od udeležencev avkcije, za 
obdelavo ponudb in za vračanje rezultatov avkcije. 

Avkcijska spletna stran:  Spletne strani izvajalcev avkcij z vsebinami, kot jih določa člen 2.06 
teh Avkcijskih pravil. 

Dan avkcije:  Vsi koledarski dnevi, v katerih se izvajajo avkcije. V teh dneh je 
mogoče podajanje ponudb do določenega roka. 

Razpoložljiva prenosna 
zmogljivost (ATC): 

Tisti del neto prenosne zmogljivosti, ki ostane razpoložljiv za 
nadaljnje komercialne dejavnosti po vsaki fazi postopka dodeljevanja 
in ki se ponudi na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah. 

Bančna garancija:  Poroštvo v obliki nepreklicnega in neposredno izterljivega bančnega 
jamstva, ki je veljavno omejen čas ter za katerega ni izjem in 
kompenzacij. S tem izrazom so zajete tudi morebitne spremembe 
prvotne bančne garancije, ustrezno podpisane, potrjene od izvajalca 
avkcij, izpolnjene od imetnika PTR z namenom izpolnitve vseh 
zahtev, ki izhajajo iz rezultatov avkcij ali z namenom podaljšanja 
veljavnosti prvotne bančne garancije ali z namenom izpolnitve vseh 
zahtev, ki izhajajo iz Avkcijskih pravil. 

Koristnik:  Udeleženec avkcije, ki pridobi PTR s prenosom PTR. 

Ponudba:  Je ponudba, ki jo vloži udeleženec avkcije z namenom nakupa pravic 
do uporabe prenosnih zmogljivosti skladno s temi Avkcijskimi pravili. 
Takšno ponudbo sestavljata dve vrednosti na produkt: zmogljivost v 
MW in ceno v EUR (€) na MWh. 

Datoteka s ponudbami:  Več ponudb, ki jih je udeleženec avkcije v elektronski obliki hkrati 
oddal izvajalcu avkcije. 

Blok: Količina MW, ki so razpoložljive za eno uro na dnevni avkciji.  

Koledarski dan: Koledarski dan vključuje vse delovne in nedelovne dni. 

Cena za prenosno 
zmogljivost: 

Cena, izražena v EUR (€), ki jo plača dobitnik PTR po uspešno 
podani ponudbi na avkciji in je enaka dnevni ceni, pomnoženi z 
dodeljenimi PTR in številom ur, na katere se nanašajo PTR. 

Odobritev uporabe 
prenosnih zmogljivosti: 

Formalno sporočilo posameznega TSO-ja z namenom posredovanja 
imetniku PTR natančno vrednost periodičnih PTR za njihovo 
periodično nominacijo; Odobritev uporabe prenosnih zmogljivosti 
upošteva rezultate periodičnih avkcij, sekundarnega trga in 
morebitnih znižanj. 

Marginalna cena:  Cena v EUR (€) na MWh, ki je bila določena z avkcijo. 
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Pristojni organ: Katerikoli od nacionalnih Regulatorjev in/ali lokalnih, nacionalnih ali 
nadnacionalnih agencij, organov, oddelkov, inšpektoratov, ministrov, 
ministrstev, sodišč, zakoniti zastopnik (avtonomen ali ne) ali vlad 
Avstrije, Francije, Grčije, Italije, Slovenije, Švice ali Evropska unija.  

Pravilnik za ukrepanje ob 
zamašitvah na italijanski 
meji:  

Pravilnik, ki opisuje določila, ki urejajo odpravljanje zamašitev na 
interkonekcijskem prenosnem omrežju, kar vključuje aplikacijske 
postopke, izraze in pogoje za dodeljevanje navideznih enot 
proizvodnje ter porabe za podpisnike dispečerske pogodbe. Ta 
pravilnik izdaja TERNA in ga objavi na svoji spletni strani. 

Nasprotna stranka: Pravna oseba, ki jo imetnik PTR določi kot svojo nasprotno stranko 
za nominacijo voznih redov skladno z Avkcijskimi pravili. 

Znižanje: Znižanje že dodeljenih PTR, kot je opisano v členu 2.04. 

Dnevna avkcija: Licitiranje PTR za naslednji dan. 

Dan uporabe:  Dan, na katerega se izvedejo prenosi električne energije z uporabo 
dodeljenih PTR. 

Dnevna razpoložljiva 
prenosna zmogljivost:  

Del razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki se dodeli z dnevno avkcijo, 
kot je opisano v ustreznih členih.  

Dispečerska pogodba:  Pogodba, ki določa pravice in obveznosti, povezane s storitvijo 
dispečiranja, kot to ureja italijanski regulatorni organ (AEEG). 

Program izmenjave: Sprejeta nominacija, skladna z določili teh Avkcijskih pravil, za katero 
sta TSO-ja opravila postopek usklajevanja. 

EIC koda: Identifikacijska oznaka združenja ENTSO-E, ki nedvoumno označuje 
udeležence avkcij pri čezmejnem trgovanju  
(glejte http://www.entsoe.eu/resources/edi/library/eic/cds/area.htm). 

ELES: Podjetje ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o. (ELES) z uradnim sedežem 
na naslovu Hajdrihova 2, 1001 Ljubljana, Slovenija. ELES je 
slovenski sistemski operater prenosnega omrežja. ELES je izvajalec 
avkcij za čezmejne prenosne zmogljivosti iz Slovenije v Italijo, 
skladno s temi Avkcijskimi pravili. 

Enakovredni dan: 100% zmanjšanje za 24 ur. 

ENTSO-E (European 
Network of Transmission 
System Operators for 
Electricity): 

Mednarodno združenje, katerega člani so evropski sistemski 
operaterji prenosnih omrežij in katerega cilj je promocija varnega 
obratovanja, optimalnega vodenja ter skupni tehnični razvoj 
evropskega električnega prenosnega omrežja z namenom 
zagotovitve zanesljive dobave električne energije in s tem povezanih 
potreb notranjega trga z električno energijo. 

Višja sila: Kot jo določa člen 10.06. 

Francoska Pravila za 
uvoz/izvoz ("Règles d’Accès 
au RPT pour des 
Importations et des 
Exportations"): 

Pravilnik, ki opisuje pogoje za dostop do prenosnega sistema 
podjetja RTE za uvažanje in izvažanje. Francoski Pravilnik za 
uvoz/izvoz je objavljen na spletni strani RTE. 

HTSO: Podjetje Hellenic Transmission System Operator S.A. s sedežem na 
naslovu 72 Kastoros Street, 18545 Piraeus, Greece.  
HTSO je izvajalec avkcij za čezmejne prenosne zmogljivosti iz Grčije 
v Italijo, skladno s temi Avkcijskimi pravili. 

Posamezni blok:  Ponudba, ki jo udeleženec avkcije poda med dnevno avkcijo. Nanaša 
se na več zaporednih urnih blokov, ki jih je določil izvajalec avkcije. 
Cena v EUR (€) na MWh velja za vsako posamezno uro določenega 
bloka.  
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Interkonekcija: Enojni ali dvojni daljnovodi med italijanskim in sosednjimi prenosnimi 
sistemi, ki sinhrono povezujejo regulacijska območja posameznih 
TSO-jev oziroma povezujejo mejo med Italijo ter Grčijo preko 
enosmerne povezave.  

Obdobje vzdrževanja: Obdobje, ko je potrebno produkt prilagoditi zaradi načrtovanega 
vzdrževanja. 

Mesečna avkcija:  Avkcija za dodeljevanje PTR za naslednji mesec. 

Mesečna razpoložljiva 
prenosna zmogljivost:  

Del razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki se dodeli z mesečno 
avkcijo, kot je opisano v ustreznih členih.  

Nacionalni regulatorni 
organi: 

E-Control, CRE, RAE, AEEG, Agen-RS, EICom 

Neto prenosna zmogljivost 
(NTC): 

Največji program izmenjave med dvema regulacijskima območjema, 
ki je združljiv z varnostnimi zahtevami za obe območji in ki upošteva 
tehnične negotovosti pri določanju prihodnjih stanj v omrežju. Neto 
prenosno zmogljivost na severni italijanski meji skupno določajo 
francoski, italijanski, švicarski, slovenski in avstrijski sistemski 
operater. Neto prenosna zmogljivost se lahko zmanjša zaradi težav z 
varnostjo obratovanja. V tem primeru se enak postopek uporabi za 
celotno severno italijansko mejo. 

Nominacija:  Obvestilo, ki ga TSO-jem dostavita imetnik PTR in njegova nasprotna 
stranka za vozne rede in se nanaša na moč, izraženo kot 
celoštevilčna vrednost MW, ki jo želi nosilec uporabiti v okviru 
prenosne zmogljivosti, ki mu je bila dodeljena v obliki PTR. 

V imenu udeleženca (OBOT):  V primeru tehničnih težav na strani udeleženca avkcije, ko le ta ne 
more vnesti ponudb v Avkcijski sistem, udeleženec avkcije lahko na 
določenih mejah pooblasti izvajalca avkcij, da v njegovem imenu 
vnese ponudbe v avkcijski sistem. 

Udeleženec: To je lahko TSO, izvajalec avkcije ali udeleženec avkcije. 

Plačilo z Avansnim računom/ 
predračunom: 

Račun, ki se izda imetniku PTR takoj po zaključku letne ali/in 
mesečne avkcije in mora biti poravnan najkasneje v rokih, ki so 
določeni v teh Avkcijskih pravilih ali na računu. 

Prenosna zmogljivost (PTR): Pravica uporabe prenosne zmogljivosti na interkonekciji za prenos 
električne energije izražena v MW. 

Periodično: Letno in mesečno. 

Produkt: Celotna ali del letne, mesečne ali dnevne razpoložljive prenosne 
zmogljivosti, ki je na avkciji ponujena za določeno časovno obdobje. 

Imetnik PTR:  Udeleženec avkcije, ki je pridobil PTR z avkcijo ali preko 
sekundarnega trga PTR. 

Prenos PTR:  Mehanizem, s katerim lahko imetnik PTR svoje PTR prenese na 
novega koristnika. 

Vračilo PTR:  Mehanizem, s katerim lahko imetnik PTR svoje PTR prenese nazaj 
na izvajalca avkcij. 

Vračitelj:  Imetnik PTR, ki svoje PTR vrne na mesečno avkcijo skladno z 
obvestilom o vračilu. 

RTE:  RTE ("RTE EDF Transport S.A."), s sedežem na naslovu Tour 
Initiale, 1, terrasse Bellini, TSA 41 000, 92919 La Défense Cedex in 
registrsko številko 44619 258 RCS Nanterre, je francoski sistemski 
operater prenosnega omrežja, ki v takem primeru opravlja dolžnosti 
izvajalca avkcij in operaterja sekundarnega trga v smeri iz Francije v 
Italijo, skladno s temi Avkcijskimi pravili. 

Obvestilo o vračilu: Informacija o vračilu PTR, ki jo je vračitelj v elektronski obliki oddal 
izvajalcu avkcije. 
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Datoteka z obvestili za 
sekundarni trg:  

Datoteka, ki jo imetnik PTR pošlje izvajalcu avkcij v kontekstu 
sekundarnega trga s PTR. 

Sekundarni trg PTR:  Mehanizem, ki imetniku PTR dopušča prenos in vračilo PTR, ki jih je 
pridobil na letnih in/ali mesečnih avkcijah skladno s temi Avkcijskimi 
pravili. 

Izjava o sprejemu: Izjava udeleženca avkcije o strinjanju z vsemi določili v teh Avkcijskih 
pravilih relevantnih za specifično interkonekcijo in smer. 

swissgrid: Podjetje swissgrid s sedežem na naslovu Werkstrasse 12, 5080 
Laufenburg, Switzerland in registrsko številko CH-400.3.026.187-4 je 
švicarski sistemski operater prenosnega omrežja in izvajalec avkcij iz 
Švice in Italijo, skladno s temi Avkcijskimi pravili. 

TERNA: Podjetje TERNA z uradnim sedežem na naslovu Via Egidio,Galbani 
70 00156 Roma, Italija in registrsko številko 05779661007, ki je 
italijanski sistemski operater prenosnega omrežja in izvajalec avkcij, 
skladno s temi Avkcijskimi pravili.  

Obvestilo o prenosu: Informacije o prenosu PTR, ki jo je prenosnik v elektronski obliki 
oddal izvajalcu avkcije. 

Prenosnik:  Imetnik PTR, ki izvrši prenos PTR na koristnika skladno z obvestilom 
o prenosu. 

Sistemski operaterji 
prenosnih omrežij (TSO-ji) 

APG, TERNA, RTE, HTSO, swissgrid, ELES.  

Udeleženec avkcije: Pravna oseba, ki sodeluje na avkciji in/ali sekundarnem trgu PTR. 

Delovni dan: Vsak dan, razen sobote, nedelje in uradnih praznikov v ustreznih 
državah, kot je določeno v Prilogi VI in kot je hkrati določeno prilogah 
ustreznih Dodatkov. 

Letna avkcija:  Avkcija za dodeljevanje PTR za naslednje leto.  

Letni ATC:  Del razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki se dodeli z letno avkcijo v 
obliki PTR. 
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Člen 1.04 Splošni vidiki avkcijskih pravil  
Avkcijska pravila so sestavljena iz: 
 
a. členov 1 do 10,  
b. prilog, ki se nanašajo na vse interkonekcije, 
c. ločenih dodatkov za vsako interkonekcijo in dopolnil, ki so: 

− Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,  
− Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,  
− Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,  
− Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo, 
− Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo. 

  
Vsak dodatek dopolnjuje, popravlja ali podrobno razlaga posamezna določila za posamezno 
interkonekcijo. Ti dodatki se uporabljajo izključno za ustrezno mejo.  
  
V primeru neujemanj med a) in c) prevladajo dodatki. 
  
Ta Avkcijska pravila (med drugim) opisujejo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci avkcij za 
sodelovanje na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah, postopkov za izvedbo avkcije, dodelitev PTR, 
pogoje za dostop do sekundarnega trga PTR in uporabo dodeljenih PTR. 
  
Skupni del teh Avkcijskih pravil (členi 1–10 in vse priloge za člene 1–10) je mogoče spremeniti le s 
soglasjem vseh TSO-jev ter po pregledu in odobritvi s strani nacionalnih regulatornih organov, skladno 
z njihovimi nacionalnimi pravicami. Posebna pravila za posamezno mejo (dodatki) je mogoče 
spremeniti po soglasju vpletenih TSO-jev in pregledu ali odobritvi s strani vpletenih regulatornih 
organov, skladno z njihovimi nacionalnimi pravicami. 
  
Avkcijska pravila omenjajo italijanski Pravilnik za ukrepanje ob zamašitvah na italijanski interkonekciji, 
ki je objavljen na spletni strani podjetja TERNA. Vse spremembe Pravilnika za ukrepanje ob 
zamašitvah na italijanski interkonekciji ali spremembe pravilnikov za ukrepanje ob zamašitvah, ki jih 
izdajo TSO-ji, ki lahko vplivajo na urejanje zamašitev interkonekcije in na ta Avkcijska pravila, bodo 
sprejete po predhodnem dogovoru med ustreznimi TSO-ji. 
  
Vsak TSO se strinja, da bo izvajal svoje obveznosti in objavil skupni del teh Avkcijskih pravil (točki a) 
in b) v tem členu) in dodatke iz točke c), ki se nanašajo na meje tega TSO-ja. 
  

Člen 1.05 Pravna opredelitev dodeljevanja PTR z avkcijo 
Avkcije in sekundarni trg PTR zadevajo samo prenosno zmogljivost interkonekcije. Avkcije, sekundarni 
trg PTR in dodeljevanje PTR ter finančna poravnava rezultatov avkcije ne vključujejo prenosov 
energije in kakršnihkoli pravic, obveznosti ali finančnih vidikov prenosov energije.  
Uspešna ponudba za prenosno zmogljivost obvezuje TSO-ja na zadevni meji in udeleženca avkcije, 
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 
ustreznemu izvajalcu avkcij in predložiti vse predpisane finančne garancije. 
 

Člen 1.06 Zbiranje dolgov  
Vsak izvajalec avkcij zbira vse dolgove, ki izhajajo iz avkcije PTR za avkcije, ki jih je izvedel sam za 
ustrezno mejo v imenu obeh TSO-jev na tej meji, kot določa člen 1.02 če ni drugače določeno v členih 
relevantnih dodatkov. 
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Razdelek II. Splošno 
Člen 2.01 Letne, mesečne in dnevne avkcije  
Avkcije se izvajajo ločeno za PTR za vsako smer na vsaki meji, torej iz Avstrije, Francije, Grčije, 
Slovenije in Švice v Italijo ter iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico. 
Za vsako mejo in za vsako smer se izvajajo naslednje avkcije: 
a. letne avkcije za PTR za letne razpoložljive prenosne zmogljivosti od 1. januarja do 31. decembra 

2010, 
b. mesečne avkcije za PTR za mesečne razpoložljive prenosne zmogljivosti od prvega do zadnjega 

dne koledarskih mesecev leta 2010, 
c. dnevne avkcije za PTR za dnevne razpoložljive prenosne zmogljivosti za vsako uro vseh 

koledarskih dni leta 2010. 
  

Člen 2.02 Razpoložljiva prenosna zmogljivost za letne, mesečne in dnevne 
avkcije 
1. Vrednosti NTC, ki predstavljajo podlago za izvajanje avkcij za dodeljevanje PTR, se dogovorijo 

med:  
− Avstrijo, Francijo, Slovenijo, Švico in Italijo, skladno s kriteriji, ki jih določa združenje 

ETSO, s Pentalateralnim sporazumom med podjetji TERNA, APG, swissgrid, RTE in 
ELES, 

− Italijo in Grčijo, skladno s kriteriji, ki jih določa združenje ETSO, zadevnimi zakoni in 
predpisi. 

2. NTC in ATC za posamezne smeri in meje so objavljene na avkcijskih spletnih straneh. 
3. Udeleženci avkcije bodo z objavo na avkcijskih spletnih straneh pravočasno obveščeni o prenosni 

zmogljivosti za vsako avkcijo. 
 

Okvirne ne-zavezujoče vrednosti NTC na mejah iz Francije, Švice, Avstrije, Slovenije in Grčije v 
Italijo v MW 

 Zima Poletje 

OBDOBJE MEJA 
Obdobje 1 
7.00–23.00 

Obdobje 2 
23.00–7.00 

Obdobje 1 
7.00–23.00 

Obdobje 2 
23.00–7.00 

Francija 2.650 2.535 2.400 2.250 

Švico(*) 4.240 3.750 3.460 3.140 

Avstrijo 220 210 200 190 

Slovenijo 430 395 330 310 

Od ponedeljka do sobote 
(*) 

Grčijo 500 500 500 500 

Francija 2.535 2.535 2.182 2.250 

Švico(*) 3.750 3.750 3.226 3.140 

Avstrijo 210 210 182 190 

Slovenijo 395 395 300 310 

Nedelje in prazniki(**) 

Grčijo 500 500 500 500 
 
Opomba: (*) Vrednosti na švicarski meji vključujejo tudi vrednosti NTC dodeljene komercialnim vodom 

 (**) Z izjemo obdobij navedenih v Tabeli 2 za severno italijansko mejo 

− Mendrisio-Cagno (380 kV) 
− Tirano-Campocologno (150 kV) 
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ocenjen za: 
- zimski peak 350 MW 
- zimski off-peak 350 MW 
- poletni peak 300 MW 
- zimski off-peak 350 MW 

 

Tabela 2 severna 
interkonekcija 

Državni prazniki in obdobja nizke 
porabe (**) 

Vikendi z nizko 
porabo(***) 

MEJA 0h-24h 0h-7h / 23h-
24h 7h-23h 

Francija 1.054 1.230 1.406 

Švica 1.687 1.968 2.249 

Avstrija 88 102 117 

Slovenija 171 200 228 

 
(**)Državni prazniki in obdobja nizke porabe: 

− od 1. do 10. januarja; 
− od 3. do 5. aprila; 
− od 24. do 25. aprila; 
− od 1. do 2. maja; 
− od 30. maja do 2. junija; 
− od 30. oktobra od 2. novembra; 
− 8. december; 
− od 24. do 26. decembra. 

(***)Vikendi z nizko porabo: 
− od 27. do 28. marca; 
− od 10. do 11. aprila; 
− od 17. do 18. aprila; 
− od 8. do 9. maja; 
− od 15. do 16. maja; 
− od 22. do 23. maja; 
− od 5. do 6. junija; 
− od 12. do 13. junija. 

 
 
Okvirne nezavezujoče vrednosti NTC na mejah iz Italije v Francijo, Švico, Avstrijo, Slovenijo ter 
Grčijo v MW  
 

 Zima Poletje 
OBDOBJE MEJA Obdobje 1 

7.00–23.00 
Obdobje 2 
23.00–7.00 

Obdobje 1 
7.00–23.00 

Obdobje 2 
23.00–7.00 

Francija 995 1.160 870 1.055 

Švico(*) 1.810 1.910 1.440 1.660 

Avstrijo 85 100 70 90 

Slovenijo 160 180 120 145 

Od ponedeljka do sobote 

Grčijo 500 500 500 500 

Francija 1.160 1.160 1.055 1.055 

Švico(*) 1.910 1.910 1.660 1.660 

Avstrijo 100 100 90 90 

Slovenijo 180 180 145 145 

Nedelje in prazniki 

Grčijo 500 500 500 500 
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Opomba: (*) Vrednosti na švicarski meji vključujejo tudi vrednosti NTC dodeljene komercialnim vodom 

− Mendrisio-Cagno (380 kV) 
− Tirano-Campocologno (150 kV) 

ocenjen za: 
- zimski peak 350 MW 
- zimski off-peak 350 MW 
- poletni peak 300 MW 
- zimski off-peak 350 MW 

 
Kjer velja: 
− Zimsko obdobje vključuje naslednje mesece: januar, februar, marec, april, oktober, november in 

december ter morebitne posebne pogoje, določene v avkcijskih specifikacijah. 
− Poletno obdobje vključuje naslednje mesece: maj, junij, julij, avgust in september ter morebitne 

posebne pogoje za avgust in druge mesece, določene v avkcijskih specifikacijah. 
− Prazniki so določeni kot italijanski prazniki (glejte Prilogo VI). 
 
Vrednosti NTC v zgornji tabeli predstavljajo maksimalne vrednosti, ki so bile prej dogovorjene med 
TSO-ji in jih je treba upoštevati kot okvirne in nezavezujoče vrednosti.  
 
TSO-ji ne morejo biti v nobenem primeru odgovorni proti udeležencem avkcij ali tretjim osebam, če na 
avkcijah ne potrdijo maksimalnih vrednosti, ki so navedene v zgornji tabeli. 
 

Člen 2.03 Osnova, na kateri se ponuja razpoložljiva prenosna zmogljivost 
1. PTR se ponujajo v enotah po 1 MW 
2. Za letne, mesečne in dnevne avkcije se PTR ponujajo kot produkti, ki jih določajo ustrezni TSO-ji. 

Produkti se lahko ponujajo skladno z naslednjimi definicijami: 
a. Letni pasovni produkt: stalna vrednost v času 00.00–24.00 od 1. januarja 2010 do 31. 

decembra 2010. 
b. Letni pasovni produkt brez avgusta ali obdobij vzdrževanja: stalna vrednost v času 00.00–

24.00 od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010, razen avgusta ali obdobja vzdrževanja. 
c. Mesečni pasovni produkt: stalna vrednost v času 00.00–24.00 od prvega do zadnjega 

dneva meseca. 
d. Mesečni trapezni produkt: v času 08.00–20.00 od ponedeljka do petka od prvega do 

zadnjega dneva meseca. 
e. Mesečni nočni produkt: v času 0.00–08.00 in 20.00–24.00 od ponedeljka do petka; v času 

0.00-24.00 ob sobotah in nedeljah od prvega do zadnjega dneva meseca. 
f. Dnevni produkt: urni bloki. 

 
Produkti c. d. e. lahko vključujejo vzdrževalna obdobja specificirana v avkcijskih specifikacijah. 
 
Ti produkti2 se objavijo v avkcijskih specifikacijah na avkcijskih spletnih straneh skladno s temi 
Avkcijskimi pravili. 
 

                                                 
2 Opomba: trapezni in nočni produkt na Grško-Italijanski meji imajo naslednjo obliko: 
- trapez produkt: 06:00-22:00 od ponedeljka do sobote 
- nočni produkt 00:00-06:00 in 22:00-24:00 od ponedeljka do sobote in 00:00-24:00 v nedeljo 
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Člen 2.04 Trdnost PTR  
1. Letne in mesečne PTR se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v primeru znižanj zaradi višje sile, 

kot jo določa člen 10.06, ali če je mogoče varno obratovanje omrežja po upoštevanju vseh drugih 
razpoložljivih ukrepov skladno z ustrezno državno in evropsko zakonodajo zagotoviti samo z 
znižanjem PTR.  
V primerih znižanja PTR zaradi zagotavljanja varnega obratovanja omrežja je imetnik PTR 
upravičen do 100% povračila marginalne cene, plačane za ure znižanih PTR. Znižanje PTR 
zaradi zagotavljanja varnega obratovanja omrežja lahko traja največ 35 enakovrednih dni ali 840 
ur. Ta omejitev je izračunana za vsako mejo in smer. PTR, ki so bile pridobljene z letnimi in 
mesečnimi avkcijami, se znižajo sorazmerno. Izven navedenih meja so PTR zajamčene. 
PTR, ki so bile pridobljene z letnimi in mesečnimi avkcijami, se znižajo sorazmerno. Delež 
znižanja za posameznega imetnika PTR se izračuna ločeno za vsak produkt posebej na podlagi 
količine PTR, ki jo je pridobil za posamezni produkt.  

2. Dnevne PTR se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v primerih, da je znižanje nujno potrebno 
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.  

3. V primeru, da izvajalci avkcije ne uspejo zagotoviti potrebne prenosne zmogljivosti za trdni delež 
PTR, so obvezani samo za povračilo, ki je določeno v odstavku (1) ali (2), in imetniku PTR ne 
odgovarjajo za naključno, posredno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi takšnega 
nezmožnosti. 

  

Člen 2.05 Jamstvo za vozne rede 
TSO-ji jamčijo za realizacijo voznih redov izmenjav za trdno dodeljene PTR, razen v primeru višje sile. 
TSO-ji bodo pri znižanjih PTR upoštevali naslednje: 
a. Če se odločitev o znižanju sprejme pred zavezujočim rokom za nominacije letnih in/ali mesečnih 

PTR, lahko TSO izvede omenjena znižanja (letnih ali mesečnih PTR). 
b. Če se odločitev o znižanju sprejme na dan D-1 (po roku za nominacije letnih in/ali mesečnih PTR 

in pred objavo dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivosti), TSO ne more znižati letnih in/ali 
mesečnih PTR, ampak lahko samo izvaja ukrep prerazporeditve proizvodnje (redispatching). 
TSO lahko poleg tega tudi naknadno zniža dnevne razpoložljive prenosne zmogljivosti. 

c.  Po objavi dnevnega ATC znižanje ni več mogoče, PTR se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v 
primeru višje sile.  

Člen 2.06  Avkcijska spletna stran  
Vsak izvajalec avkcij v okviru svoje spletne strani vzdržuje avkcijsko spletno stran. Na teh avkcijskih 
spletnih straneh se objavi:  
a. Avkcijska pravila in vse spremembe le teh,  
b. objave, skladne s temi Avkcijskimi pravili,  
c. avkcijske specifikacije,  
d. imena, telefonske in faksne številke ter e-poštni naslovi kontaktnih oseb izvajalca avkcij ali 

ustreznega TSO-ja, 
e. obrazci za dokumente, povezane z avkcijo, ki jih lahko udeleženci avkcije prenesejo in 

uporabljajo, 
f. NTC, 
g. rezultati avkcije (marginalna cena, dodeljene količine vseh produktov), 
h. število udeležencev avkcije, ki so podali uspešne ponudbe, in skupno število udeležencev 

avkcije, 
i. ime imetnika PTR (letna in mesečna avkcija), skladno s Prilogo I, 
j. združeni rezultati nominacij (tj. skupna prenosna zmogljivost, ki se bo uporabljala po nominaciji 

letnih in mesečnih PTR), 
k. načrtovana zmanjšanja, 
l. obdobja vzdrževanja, 
m. okvirni koledarji letnih in mesečnih avkcij, 
n. druge ustrezne informacije. 
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Člen 2.07 Obnašanje udeležencev avkcije  
1. Pred, med in po avkciji se morajo udeleženci avkcije vzdržati dejanj in ravnanja, ki bi škodovala 

konkurenčnosti avkcijskih postopkov ali jo ogrozila, ki bi imela namen izigravanja ali ki bi na 
katerikoli drug način zmotila ali povzročila tveganje motenja poteka, transparentnosti, cenovne 
učinkovitosti ali poštenosti avkcije.  

2. Izvajalci avkcij imajo pravico, da pristojnim regulatornim organom javijo potrebne podatke, da 
lahko primerno ukrepajo proti tistim, ki ravnajo ali se obnašajo ali ki so ravnali ali se obnašali 
neskladno s prvim odstavkom, ki zlorabljajo kakršnekoli pravice ali položaje, ki izhajajo iz avkcije 
ali ki ne izpolnjujejo drugih določil teh Avkcijskih pravil. 
  

Člen 2.08 Valuta  
Finančna zavarovanja, poravnave cene in plačila v zvezi z avkcijami ter finančne informacije se vodijo 
v valuti Evro (€). 
 

Člen 2.09 Navedbe časov  
Vse navedbe časov v teh Avkcijskih pravilih se nanašajo na srednjeevropski časovni pas (CET).  
 

Člen 2.10 Postopek ukrepanja v primeru motenj v sistemih IT 
Resne motnje v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, so lahko razlog za 
spreminjanje, preklic ali odlog kateregakoli postopka, ki ga urejajo ta Avkcijska pravila. Izvajalec avkcij 
bo razpoložljive informacije o uvedbi zasilnega načina, prekinitvah itd. objavil tudi na svojih avkcijskih 
spletnih straneh. 

V primeru motenj v sistemu IT (kot je določeno zgoraj) opravi izvajalec avkcij naslednje postopke in 
dejanja: 
1. Če strežnik izvajalca avkcij za e-pošto deluje, izvajalec avkcij udeležence avkcije (po e-pošti) 

obvesti, da se avkcija izvaja po e-pošti (udeleženci avkcije bodo datoteke s ponudbami poslali 
preko e-pošte). 

2. Če strežnik izvajalca avkcij za e-pošto v celoti ali delno ne deluje, izvajalec avkcij udeležence 
avkcije (po telefonu ali faksu) obvesti, da je avkcija preklicana. 

3. Izvajalec avkcij obvesti udeležence avkcij, če morajo poskrbeti za morebitne druge ukrepe.  

Izvajalec avkcij bo razpoložljive informacije o preložitvi, uvedbi zasilnega načina, prekinitvi itd. objavil 
tudi na svojih avkcijskih spletnih straneh. 
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Razdelek III. Pogoji za sodelovanje  
Člen 3.01 Pogoji za registracijo  
Če želi prosilec sodelovati na avkcijah na določeni meji, mora izpolnjevati zahteve, določene v členih 
3.02 in 3.03 v nadaljevanju in v ustreznem dodatku. 
Usposobljenost za prijavo za sodelovanje na avkcijah: 
1. Prosilec nima neplačanih računov, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja na avkcijah za mejo za 

katero se je prijavil za sodelovanje na avkcijah. 
2. Prosilec v času registracije ni izključen skladno s členom 3.04 iz nadaljnjih avkcij, sekundarnega 

trga PTR in iz postopka nominacije kateregakoli izvajalca avkcij. 
 
Postopek prijave za sodelovanje na avkcijah: 
1. Prosilec mora pri ustreznem izvajalcu avkcij vložiti izpolnjen obrazec z izjavo o sprejemu pogojev, 

ki ga določa Priloga I. Izvirni obrazec mora poslati po pošti na naslov, ki je naveden v Prilogi III. 
Izjavo o sprejemu pogojev je mogoče vnaprej poslati tudi po faksu. 

2. S podpisom Izjave o sprejemu se udeleženec avkcije zaveže k izpolnjevanju vseh določil 
pričujočih Avkcijskih pravil relevantnih za ustrezno mejo ter smer. 

 
Ne glede na pravico relevantnega izvajalca avkcij, da zahteva predložitev ponovne prijave in/ali 
dokumente mora udeleženec avkcije izvajalca avkcij nemudoma obvestiti o kakršnikoli spremembi.  
Prosilec mora dopustiti vsaj dva (2) delovna dneva za obdelavo Izjave o sprejemu po tem, ko Izvajalec 
avkcij prejme izpolnjeno in podpisano izjavo prosilca preko pošte ali faxa. Prosilec bo obveščen o 
odobritvi ali zavrnitvi preko elektronske pošte ali faxa. V primeru zavrnitve registracijske prošnje, bo 
Izvajalec avkcij prosilca obvestil preko elektronske pošte ali faksa o razlogih za zavrnitev. 
Za olajšanje prenosa na sekundarnem trgu PTR , se udeleženec avkcij strinja, da se njegovo ime 
vključi v seznam mogočih koristnikov, ki pa je dostopen samo nosilcem prenosnih zmogljivosti. 
 

Člen 3.02 Finančna jamstva  
a. Avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico ter avkcije v smeri iz 

Francije v Italijo 
Udeleženci avkcije morajo podjetju TERNA za vse avkcije priskrbeti bančno garancijo ali nakazati 
enak znesek denarja na račun, v lasti podjetja TERNA, ki pokriva vse zapadle dolgove: 

o ki izhajajo iz avkcij za PTR v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico 
o ki izhajajo iz mesečnih in dnevnih avkcij iz Francije v Italijo, ki jih kot izvajalec avkcij izvaja 

TERNA 
o ki izhajajo iz letnih avkcij prenosnih zmogljivosti iz Francije v Italijo za preostale zneske, za 

katere je potrebno izdati račune povezane z obdobjem od 1. aprila do 31. decembra 2010. 
 

Bančna garancija velja najmanj do konca marca 2011 in prepoveduje vse izjeme in kompenzacije. 
Vrsta bančne garancije je navedena v Prilogi II. Skladna mora biti z italijansko zakonodajo, izdati pa jo 
mora banka s sedežem v državi članici Evropske unije, ki ima svojo podružnico v Italiji.  
Najmanjša dovoljena vrednost bančne garancije znaša petdeset tisoč (50.000) EUR. 
Bančna garancija imetnika PTR mora pokrivati 1/12 vseh neplačanih dolgov, ki so nastali z letno 
avkcijo, vse dolgove, ki so nastali z mesečnimi avkcijami, in na mesečni ravni vse dolgove, ki so 
nastali z dnevnimi avkcijami. 
Če ta vrednost ne zadostuje za pokritje neplačanih dolgov, bo podjetje TERNA od imetnika PTR 
zahtevalo, da poveča vrednost bančne garancije v skladu z datumom, ki ga določi TERNA vendar ne 
kasneje kot v desetih (10) delovnih dneh. 
Cena za prenosno zmogljivost, dodeljeno z letnimi in mesečnimi avkcijami, se poravna na mesečni 
osnovi na podlagi avansnih računov (plačilo mora biti opravljeno pred uporabo PTR), kot to določa 
člen 9.02. 
Če plačila niso opravljena skladno z zgornjimi določili, se unovči bančna garancija, PTR, ki jih 
udeleženec avkcije še ni plačal, pa se s strani podjetja TERNA obravnavajo kot razpoložljiva prenosna 
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zmogljivost za dodeljevanje na nadaljnjih avkcijah. Vendar se imetnik PTR ne razreši plačilnih 
obveznosti za prenosne zmogljivosti, ki so bile ponovno dodeljene zaradi neizpolnjevanja finančnih 
zahtev udeleženca avkcij. 
Če želi udeleženec avkcije znova sodelovati na avkcijah, ki jih izvaja podjetje TERNA, mora podati 
novo bančno garancijo v enaki vrednosti, enaki obliki in enakim datumom veljavnosti kot pri unovčeni 
bančni garanciji. 
Udeleženec avkcije ne more sodelovati na avkciji, ko je do izteka njegove bančne garancije manj kot 
90 koledarskih dni, razen če je prej podjetju TERNA priskrbel novo bančno garancijo z daljšim rokom 
veljavnosti. To novo bančno garancijo mora pred tem podjetje TERNA tudi sprejeti. 
 
b. Avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice v Italijo 
Letne, mesečne in dnevne avkcije bodo poravnane skladno s posebnimi določili, ki jih navajajo: 
- Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,  
- Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,  
- Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,  
- Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo, 
- Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo. 
 

Člen 3.03 Zahteve glede dostopa do prenosnega omrežja 
Če želi sodelovati na avkcijah, mora udeleženec avkcije upoštevati določila, ki jih navajajo: 
- Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,  
- Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,  
- Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,  
- Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo, 
- Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo. 
 

Člen 3.04 Preklic registracije, začasna ustavitev in izključitev 
Preklic registracije 
Če udeleženec avkcije ne želi več sodelovati na prihodnjih avkcijah, lahko ustreznemu izvajalcu avkcij 
pošlje pisno zahtevo za preklic registracije. Zahteva bo odobrena pod naslednjimi pogoji:  
− udeleženec avkcije ne sme imeti več pravic do uporabe katerihkoli dodeljenih PTR in 
− udeleženec avkcije je izpolnil vse svoje obveznosti proti ustreznemu izvajalcu avkcij.  
Udeleženci avkcij, katerih registracija je bila preklicana, lahko zaprosijo za ponovno registracijo po 
postopku, ki je določen v pričujočem Razdelku III. 
 
Začasna ustavitev 
Če udeleženec avkcij na kakršen koli način: 

a. zamuja z poravnavo finančnih obveznosti  
b. uvede ali je proti njemu uveden stečajni postopek ali izkoristi druge možnosti stečajnega 

prava. Ta določba se uporablja razen, če ni drugače določeno v javnem pravu primernemu 
taki situaciji, 

c. ne izpolni zahtev glede dostopa do omrežja za določeno interkonekcijo,  
 
ustrezni izvajalec avkcij začasno ustavi sodelovanje udeleženca avkcij na naslednjih avkcijah ter na 
sekundarnem trgu PTR zadevne interkonekcije (smer uvoza/izvoza) na kateri so se zgodili zgoraj 
omenjeni dogodki.  
 
Izvajalec avkcij bo udeleženca avkcij takoj obvestil o ustavitvi preko fax-a in preko elektronske pošte 
(z zahtevkom po potrditvi). Začasna ustavitev stopi v veljavo z dnevom prejetja potrditve ali z dnevom 
določenim na obvestilu, če je le-ta določen. Udeleženec avkcije je obvezan k plačilu avkcijske cene za 
že dodeljene prenosne zmogljivosti. 
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V tem primeru bo izvajalec avkcij ponovno dodelil le dodeljene letne in mesečne prenosne zmogljivosti 
ustavljenega udeleženca avkcij in/ali unovčil bančno garancijo ustavljenega udeleženca avkcij ali 
prenesel denar na depozitnem računu ustavljenega udeleženca avkcij v korist izvajalca avkcij.  
 
Ustavitev ne razreši udeleženca avkcij njegovih plačilnih obveznosti predpisanih v Razdelku IX. 
 
Udeleženec avkcije bo ponovno sodeloval na avkcijah in sekundarnem trgu PTR na dan, ki sledi 
delovnemu dnevu na katerega izvajalec avkcij pred 12.00: 

• preveri, da so vsi pogoji določeni v členu 3.01, 3.02 in 3.03 bili še enkrat izpolnjeni in/ali 
• prejme polno plačilo zapadlih računov, ki jih udeleženec avkcij še ni plačal in/ali 
• izvajalec avkcij prejme od udeleženca avkcij odločitev izdano od pristojnega organa, ki navaja 

da lahko udeleženec avkcij še vedno sodeluje na avkcijah.  
 
Izločitev 
Če udeleženec avkcije na katerikoli način: 
 

a. krši ta Avkcijska pravila vztrajno in/ali namerno po opozorilu o kršitvi izvajalca avkcije 
 

b. sam razglasi likvidacijo ali stečaj, ali  
 

c. je razglašen za plačilno nesposobnega oz. je podjetje likvidirano ali v stečaju s sodno odločbo 
 
lahko ustrezni izvajalec avkcij udeleženca avkcije izloči iz naslednjih avkcij in sekundarnega trga PTR 
in nominacij na vseh mejah (smer uvoza/izvoza). 
 
Ta določba velja razen, če ni drugače določeno v javnem pravu, ki se lahko uporabi za tako situacijo 
ali v odločitvi pristojnega organa(-ov) ki navaja, da lahko udeleženec avkcij še vedno sodeluje na 
avkcijah in jo udeleženec avkcije predloži izvajalcu avkcij. 
 
Izvajalec avkcij bo udeleženca avkcij takoj obvestil o izločitvi preko fax-a in preko elektronske pošte (z 
zahtevkom po potrditvi). Izključitev stopi v veljavo z dnevom prejetja potrditve ali z dnevom določenim 
na obvestilu, če je le-ta določen. Udeleženec avkcije je obvezan k plačilu avkcijske cene za že 
dodeljene prenosne zmogljivosti. 
 
V tem primeru bo izvajalec avkcij ponovno dodelil le dodeljene letne in mesečne prenosne zmogljivosti 
izločenega udeleženca avkcij in/ali unovčil bančno garancijo izločenega udeleženca avkcij ali prenesel 
denar izključenega udeleženca avkcij na depozitnem računu v korist izvajalca avkcij.  
 
Ustavitev ne razreši udeleženca avkcij njegovih plačilnih obveznosti opisane v Razdelku IX.
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Razdelek IV. Postopek avkcije  
Člen 4.01 Avkcijske specifikacije 
Avkcijske specifikacije vsebujejo naslednje informacije: 

- produktov, ki so na voljo na avkcijah:  
a. Letni produkt: pasovni produkt in/ali pasovni produkt brez avgusta ali obdobja 
vzdrževanja in/ali trapezni produkt in/ali nočni produkt, 
b. Mesečni produkt: pasovni produkt in/ali trapezni produkt in/ali nočni produkt, 
c. Dnevni produkt: urni bloki in/ali posamezni bloki. 
Vsi produkti niso razpoložljivi na vseh mejah. 

- ATC, 
- časov odpiranja (gate opening) in zapiranja vrat (gate closure), 
- časovnega okvira za objavljanje rezultatov avkcije, 
- roka za pritožbe na rezultate avkcije, skladno s členom 5.02, 
- drugih informacij. 

  

Člen 4.02 Letne, mesečne in dnevne avkcije 
Letne, mesečne ali dnevne avkcije izvajajo izvajalci avkcij.  

(1) Letne avkcije 

Za vsako mejo objavi ustrezni izvajalec avkcij avkcijske specifikacije na avkcijskih spletnih 
straneh pet (5) koledarskih dni pred dnevom letne avkcije. 

a. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo 
zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej pa člena 4.03 in 4.04. 

b. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svojih ponudb obveščen najkasneje dve (2) uri po 
zaključku letne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu po 
tem, ko so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.  

c. Podrobne informacije o letni avkciji se objavijo v specifikacijah avkcije, skladno s členom 4.01. 

(2) Mesečne avkcije  

Za vsako mejo objavi ustrezni izvajalec avkcij specifikacije avkcije na avkcijskih spletnih straneh 
dva (2) delovna dneva pred dnevom mesečne avkcije. 

i. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo 
zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej pa člena 4.03 in 4.04. Mesečna razpoložljiva 
prenosna zmogljivost, ki se dodeli na avkciji, je sestavljena iz: 

− dela skupne razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki je predviden za dodeljevanje na 
mesečni avkciji, 

− letne prenosne zmogljivosti, ki je že bila dodeljena s strani izvajalca avkcije in ki se bo 
preprodala na sekundarnem trgu PTR v obliki mesečnih produktov, 

− letne prenosne zmogljivosti, ki je že bila dodeljena s strani izvajalca avkcije in ki je bila 
odvzeta imetniku PTR, 

− letne prenosne zmogljivosti, ki ni bila dodeljena na letni avkciji. 

ii. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svojih ponudb obveščen najkasneje dve (2) uri po 
zaključku mesečne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu 
po tem, ko so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.  

iii. Podrobne informacije o mesečni avkciji se objavijo v specifikacijah avkcije, skladno s členom 
4.01. 
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(3) Dnevne avkcije  

Za vsako interkonekcijo in za vsako smer upošteva dnevni ATC: 

− del skupnega ATC, ki je predviden za dodeljevanje na dnevni avkciji, 

− letno in mesečno prenosno zmogljivost, ki ni bila dodeljena na prejšnji mesečni avkciji, 

− letno in/ali mesečno prenosno zmogljivosti, ki je že bila dodeljena s strani izvajalca avkcije in 
ki je bila odvzeta imetniku PTR, 

− letne in/ali mesečne PTR, ki še niso bile nominirane (glej UIOSI načelo v Razdelku VIII), 

− učinki netiranja na podlagi nominacij v ustrezni nasprotni smeri. 

 

(a) Dnevne avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico 
Podjetje TERNA bo kot izvajalec avkcije sedem (7) dni na teden izvedlo skupno dodelitev 
dnevnega ATC iz Italije v Francijo, iz Italije v Švico, iz Italije v Avstrijo, iz Italije v Slovenijo in iz 
Italije v Grčijo. 
Za dnevne avkcije na omenjenih mejah se izvedejo naslednji koraki: 

a. Dnevni ATC za dnevno avkcijo na vsaki meji se na avkcijski spletni strani objavi 
najkasneje ob 7.50 na dan avkcije. 

b. Dnevne avkcije se izvajajo en dan pred dnevom dobave (D-1). 
c. Ponudbe morajo prispeti do podjetja TERNA v času od 7.50 do 8.20 na dan avkcije.  
d. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki 

ustrezajo zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej pa člena 4.03 in 4.04.  
e. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svojih ponudb obveščen najkasneje do 8.30 na 

dan avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu po tem, ko 
so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.  

f. Navedene urnike lahko izvajalec avkcij spremeni s spremembo avkcijskih specifikacij. 

 

(b) Dnevne avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice v Italijo 
Dnevne avkcije, ki upoštevajo dnevni ATC za smer iz Francije v Italijo, iz Avstrije v Italijo, iz 
Slovenije v Italijo, iz Grčije v Italijo in iz Švice v Italijo bodo izvedli ustrezni izvajalci avkcij, kot 
določajo: 
• Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,  
• Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,  
• Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,  
• Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo, 
• Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo. 
 

Člen 4.03 Oblika in omejitev ponudb 
1. Ponudbe odda udeleženec avkcije z uporabo datoteke s ponudbami za vsako avkcijo, ki je 

opisana v Prilogi IV, ali preko avkcijskega sistema. 
2. Na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah lahko vsak udeleženec avkcije odda datoteko z največ 10 

ponudbami.  
3. Za vse avkcije velja, da pri nobeni ponudbi zahtevana prenosna zmogljivost ne sme presegati 

skupnega ATC, ki je na voljo za določeno avkcijo.  
4. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in 

nedvoumno: 
a. vrednost ponudbe v €/MWh (največ dve decimalni mesti), 
b. količino (v celoštevilskih blokih po 1 MW, najmanj 1 MW) zahtevane prenosne 

zmogljivosti. 
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Člen 4.04 Podajanje ponudb za letne, mesečne in dnevne avkcije 
(a) Podajanje ponudb za letne, mesečne in dnevne avkcije, ki jih organizira podjetje 

TERNA, ki opravlja dolžnosti izvajalca avkcij  
Udeleženec avkcije odda svojo datoteko s ponudbami preko avkcijskega sistema, skladno z 
oblikami zapisa, ki so določeni v Prilogi IV. Ponudbe, ki niso bile podane v zahtevani obliki, ne 
bodo upoštevane. 
Ponudbe sprožijo funkcijo potrjevanja sprejema. Če za določeno ponudbo ni bilo izdano potrdilo o 
sprejemu, se ponudba šteje kot nepodana. 
Avkcijski sistem omogoča udeležencem avkcije, da za avkcijo oddajo datoteko s ponudbami. 
Pogoji dostopa udeležencev avkcije do avkcijskega sistema so določeni v Prilogi IV. 

(b) Letne, mesečne in dnevne avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice 
v Italijo 

Pravila za podajanje ponudb za letne, mesečne in dnevne avkcije na vsaki meji v relevantno smer 
določajo: 
• Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,  
• Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,  
• Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,  
• Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo, 
• Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo. 

 

Člen 4.05 Postopki v primeru motenj in preklic avkcije 
V primeru resnih motenj v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, velja člen 
2.10.  

Če poleg tega avkcije zaradi preklopa v zasilni način ni mogoče preložiti, se avkcija izvede oziroma 
prekliče skladno z obvestilom s strani izvajalca avkcije. 

Ponudbe, ki so bile podane pred preklopom v zasilni način, so neveljavne in jih je treba znova podati 
skladno z določili sprejetega zasilnega načina. 

Če pogojev, ki jih določa sprejeti zasilni način za določeno avkcijo, ni mogoče zagotoviti pravočasno, 
se avkcija prekliče, prav tako pa se prekličejo tudi vse podane ponudbe. 



 

 - 20 -  

Razdelek V. Določitev rezultatov avkcije 
Člen 5.01 Dodeljevanje PTR  
ATC v vsaki smeri se s strani TSO-jev licitira pod enakimi pogoji (tj. ena marginalna cena za vsako 
smer) v obliki PTR. 
Za avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico kot tudi v smeri iz Francije v 
Italijo, iz Švice v Italijo in iz Grčije v Italijo so ponudbe vrednotene kot sledi: 

a. 1. primer: 
Če je vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, manjša ali enaka razpoložljivi prenosni 
zmogljivosti, se imetniku PTR marginalna cena ne obračuna. 
 
b. 2. primer: 
Če vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, presega razpoložljivo prenosno zmogljivost, 
se imetniku PTR za vsako dodeljeno MWh obračuna marginalna cena. V ta namen se ponudbe 
razvrstijo po ponujeni ceni, od najvišje cene navzdol. 
Zahtevane prenosne zmogljivosti ponudb se seštejejo do ponudbe (mejna ponudba), ki predstavlja 
stopnjo, kjer vsota s strani udeležencev avkcije zahtevanih prenosnih zmogljivosti preseže razpoložljivo 
prenosno zmogljivost. Cena mejne ponudbe je marginalna cena. Vsak udeleženec avkcije, ki je ponudil 
več kot dnevno ceno, prejme zahtevano prenosno zmogljivost v obliki PTR za dnevno ceno. Preostala 
prenosna zmogljivost se dodeli udeležencu avkcije, ki je podal mejno ponudbo.  
Če je bila razpoložljiva prenosna zmogljivost dosežena z več ponudbami z enako ceno, se 
preostala prenosna zmogljivost interkonekcije razdeli sorazmerno z zahtevano prenosno 
zmogljivostjo v ponudbah.  
Marginalna cena, ki se izračuna po predhodno navedenem načelu, se uporablja kot osnova za 
izračun cene prenosne zmogljivosti, ki velja za vse nosilce PTR. 

 
Za avkcije v smeri iz Slovenije v Italijo, iz Avstrije v Italijo se ponudbe vrednotijo kot sledi: 

• v Dodatku III (člen 4.1) za avkcije na avstrijsko-italijanski meji; 
• v Dodatku IV za avkcije na slovensko-italijanski meji; 

 
Šteje se, da so bile PTR imetniku PTR dodeljene v trenutku, ko je bil s strani izvajalca avkcije 
obveščen o uspešnem sodelovanju na avkciji pod pogojem, da ne velja člen 4.05. 
Imetnik PTR ni zavezan uporabiti PTR, ki so mu bile dodeljene med avkcijo, vseeno pa mora ob 
dodelitvi prenosne zmogljivosti plačati ceno prenosne zmogljivosti. 
 
Člen 5.02 Rok za pritožbe na rezultate 
Udeleženec avkcij je obvezan podrobno nadzirati Avkcijske rezultate. Udeleženec avkcij se lahko 
pritoži glede rezultatov avkcije skladno z naslednjimi pogoji in v naslednjih rokih: 

•  za letne in mesečne avkcije: najkasneje en (1) delovni dan po objavi rezultatov avkcije, 
•  za dnevne avkcije: najkasneje dve (2) uri po roku za objavo avkcijskih rezultatov na avkcijski 

spletni strani. 
• Pritožba mora biti označena kot »pritožba« in mora biti poslana preko faxa ter v originalu 

preko pošte na kontaktne naslove podane v Prilogi III za mejo, ki jo pritožba zadeva. 
 
Izvajalec avkcije bo udeležencu avkcij na pritožbo odgovoril najkasneje: 

• en (1) delovni dan po sprejemu pritožbe za letne in mesečne avkcije, 
• najkasneje dve (2) uri po sprejemu pritožbe za dnevne avkcije. 

 
Če se udeleženec avkcij na rezultat avkcije ne pritoži v ustreznem roku in skladno z zgoraj navedenimi 
pogoji, izgubi pravico do pritožbe. 
 
Člen 5.03 Nadziranje drugih nepravilnosti v okviru avkcije 
Udeleženec avkcij je dolžan natančno spremljati potek avkcije. V primeru kakršnihkoli nepravilnosti, ki 
nimajo vpliva na rezultate avkcij, lahko udeleženec avkcij take nepravilnosti sporoči na kontakte 
podane v Prilogi III v okviru rokov, ki so določeni v členu 5.02. 
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Razdelek VI. Sekundarni trg PTR  
Ustrezni izvajalec avkcij upravlja tudi sekundarni trg PTR glede na določila podana v Razdelku VI in 
ustreznimi Dodatki. 

 

Člen 6.01 Prenosi PTR 
a. Lastnosti prenosov PTR 
PTR, ki so bile dodeljene z letnimi ali mesečnimi avkcijami ali ki izhajajo iz prenosa PTR, je mogoče 
prenesti s prenosnika na koristnika, pod pogojem, da je prenosnik izvajalcu avkcij poslal obvestilo o 
prenosu, kot to določa točka (c) v nadaljevanju pričujočega člena. 

Pri tem morajo biti navedene prenesene PTR brez upoštevanja morebitnih planiranih znižanj, kot so 
opisana v členu 2.04. 

PTR, ki so bile dodeljene z dnevnimi avkcijami, ni mogoče prenesti. 

V primeru znižanja si izvajalec avkcije pridržuje možnost, da uporabi pogoje, ki jih določa člen 2.04. 

Najmanjša količina za prenos PTR je 1 MW v eni  (1) uri. 

b. Finančna ureditev 
Udeleženec avkcije, ki so mu bile dodeljene PTR z avkcijo, ostane odgovoren za plačilo cene 
prenosne zmogljivosti za prenesene PTR brez dodatnih plačil, tudi v primeru večkratnih prenosov med 
več udeleženci avkcij. 

V primeru zmanjšanja se morebitna odškodnina v višini 100% cene dosežene na avkciji skladno s 
členom 2.04 dodeli novemu koristniku. 

c. Obvestilo o prenosu 
Imetnik PTR, ki želi opraviti prenos PTR, mora uporabiti avkcijski sistem in upoštevati navodila za 
izvedbo prenosa, ki so določena v ustreznih navodilih ustreznih TSO-jev. 

Prenos PTR je mogoče izvesti samo, če so ustrezne PTR plačane, če imetnik in koristnik PTR 
izpolnjujeta zahteve Avckijskih pravil in če še ni minil rok za prenos. Uspešno sprožen prenos PTR 
pošlje informacije koristniku. Prenos PTR mora koristnik potrditi ali zavrniti v štirih (4) urah. Če se 
koristnik ne odzove v štirih (4) urah, se šteje prenos kot zavrnjen.  

Rok za prenos je D-2 (dva dni pred izvršitvijo) ob 12.00. 

 

Člen 6.02 Vračilo PTR  
a. Lastnosti vračil PTR  
PTR, ki so bile dodeljene z letnimi avkcijami ali ki izhajajo iz prenosa PTR, je mogoče vrniti na 
mesečnih avkcijah.  

Vračilo letnih in mesečnih prenosnih zmogljivosti na dnevne avkcije je mogoče samo preko načela 
»Uporabi ali prodaj« (»Use it or Sell it« - UIOSI) kot je opisano v Razdelku VIII teh avkcijskih pravil.  

PTR morajo biti sestavljene iz stalne vrednosti prenosne zmogljivosti (MW) za ustrezni mesečni 
produkt za mesec, ki ga zadeva vračilo PTR (na primer letni pasovni produkt na mesečni pasovni 
produkt). 
Za vračilo PTR morajo biti navedene prenesene PTR brez upoštevanja morebitnih planiranih znižanj, 
kot to opisuje člen 2.04. 
V primeru znižanja si izvajalec avkcije pridržuje možnost, da uporabi pogoje, ki jih določa člen 2.04. V 
primeru znižanja pred mesečno avkcijo se vračilo PTR sorazmerno zniža za celotni mesec, ki ga 
zadeva vračilo PTR. 
Najmanjša količina za vračilo PTR za mesečno avkcijo je 1 MW v 1 mesecu. 
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b. Finančna ureditev 
Vračitelj ostane odgovoren za plačilo cene prenosne zmogljivosti za vrnjene PTR brez dodatnih plačil. 

Vračitelju se povrne cena dosežena na naslednji avkciji na kateri so bile PTR dodeljene. Cena za 
vračilo PTR se določi skladno s členom 5.01. 

Če je potrebno zaradi omejitev v omrežju razpoložljivo prenosno zmogljivost za avkcijo, za katero se 
opravi vračilo PTR, zmanjšati, je potrebno vrnjeno PTR znižati skladno s členom 6.02a. V primeru, da 
je prenosna zmogljivost, ki bi lahko bila zaradi znižanja vrnjena, manjša kot tista, ki je bila vrnjena ta 
razlika ostaja letna prenosna zmogljivost. V tem primeru dobi imetnik PTR povrnjeno, za ure, ki so bile 
znižane 100% vrednost marginalne cene dosežene na letni avkciji.  

 

c. Obvestilo o vračilu 
Imetnik PTR, ki želi opraviti vračilo PTR, mora uporabiti avkcijski sistem in upoštevati navodila za 
izvedbo vračila PTR, ki so določena v ustreznih navodilih ustreznih TSO-jev. Vračilo PTR je mogoče 
izvesti samo, če so ustrezne PTR plačane, če je imetnik PTR izpolnjuje pogoje teh Avkcijskih pravil in 
če še ni minil rok za vračilo.  

Rok za mesečno vračilo: pet (5) delovnih dni pred mesečno avkcijo. 

 

Člen 6.03 Sekundarni trg PTR – zasilni način  
Ko je izbran zasilni način skladno s členom 2.10, se obvestila o prenosu in vračilu pošljejo po faksu.  

V zasilnem načinu ni mogoče preklicati in/ali zamenjati obvestila o vračilu, ki se nanaša na več 
dnevnih avkcij, ko mine rok za obvestilo o vračilu za prvo dnevno avkcijo, navedeno v obvestilu o 
vračilu. 

Kot datum in čas prejema se štejeta datum in čas, navedena v faksu, ki ga je prejel izvajalec avkcije. 

Izvajalec avkcij obdeluje obvestila o prenosu in vračilu:  

• od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00, razen ob državnih praznikih. 

Izvajalec avkcij odgovarja na obvestila o prenosu in vračilu ob naslednjih časih: 

• sedem (7) dni pred avkcijo, ne upoštevajoč državne praznike, ob 17.00, za vračila preko 
mesečnih avkcij, 

V najslabšem primeru lahko uvedba zasilnega načina v primeru nenačrtovane nedostopnosti 
informacijskega sistema povzroči prekinitev delovanja sekundarnega trga PTR.  
Zaradi takšne prekinitve delovanja ni mogoče zahtevati nikakršne odškodnine. 
 

Člen 6.04 Postopki v primeru motenj za sekundarni trg PTR 
V primeru resnih motenj v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, velja člen 
2.10.  

Če je potrebno mesečno avkcijo, ki vključuje prenosne zmogljivosti na osnovi vračil, preklicati pri 
vračilu PTR na mesečni avkciji lahko vračitelj znova pridobi PTR in s tem prekliče vračilo. Če je 
mesečna avkcija prestavljena na poznejši datum, se obvestila o vračilu ohranijo. 
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Razdelek VII. Pravila uporabe prenosnih zmogljivosti 
Člen 7.01 Obveščanje TSO-jev o nasprotni stranki  
Obveščanje ustreznih TSO-jev glede nasprotne stranke nosilca PTR je potrebno za preverjanje 
konsistentnosti nominacije. 

Imetnik PTR določi svojo nasprotno stranko, kot določajo: 
• Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,  
• Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,  
• Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo, 
• Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo, 
• Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo. 

 

Člen 7.02 Uporaba PTR, pridobljenih z letnimi, mesečnimi in dnevnimi 
avkcijami 
Uporaba dodeljenih PTR na vsaki meji, se udeleženim TSO-jem najavi z nominacijo fiksnih voznih 
redov, ki so skladni z zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v posameznih kontrolnih območjih. 

Načini uporabe dodeljenih prenosnih zmogljivosti so opisani v naslednjih odstavkih. 

 
a) Nominacija nasprotne stranke za PTR pridobljene z letnimi ali mesečnimi avkci-

jami 

Pri nominiranju PTR lahko imetnik PTR kot svoje nasprotne stranke določi pravne osebe, ki smejo 
opravljati nominiranje pri sosednjih TSO-jih (načelo A-do-N).  

Imetnik PTR mora javiti svojo nasprotno stranko in nominacije, kot določajo: 
• Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,  
• Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,  
• Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo, 
• Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo, 
• Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo. 
 

b) Nominacija nasprotne stranke za PTR pridobljene z dnevnimi avkcijami 

Pri teh nominacijah mora imetnik PTR imenovati sebe ali svojo nasprotno stranko (načelo A-do-B). To 
imenovanje nasprotne stranke lahko imetnik PTR spreminja vsak mesec; ne kasneje kot pet (5) 
delovnih dni do 12:00 ure preden začetkom relevantnega meseca. 

Imetnik PTR opravi nominacijo prenosnih zmogljivosti na ustrezni meji, kot določajo: 
• Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,  
• Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,  
• Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo, 
• Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo, 
• Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo. 
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Razdelek VIII. Uporabi ali prodaj (UIOSI) 
Člen 8.01 Karakterizacija neuporabljenih periodičnih PTR 

Vsakodnevno se vse ne-nominirane dolgoročne (letne in mesečne) PTR, če so plačane v skladu z 
Razdelkom IX, avtomatično prenesejo v razpoložljivo prenosno zmogljivost za dnevne avkcije (glej 
člen 4.02, odstavek 3) in se poplačajo nosilcem PTR v skladu z marginalno ceno doseženo na 
dnevnih avkcijah (primer: če imetnik PTR »A« za dan »X« ne nominira 100 MW iz naslova letnega 
pasovnega produkta bo teh 100 MW prenesenih na dnevno avkcijo dneva »X«, imetniku PTR »A« pa 
bo povrnjena marginalna cena dosežena na tej dnevni avkciji). 
 

Člen 8.02 Finančna poravnava 
Nosilci PTR dobijo nadomestilo za ne-nominirane dolgoročne PTR v višini marginalne cene zadevne 
dnevne avkcije. Marginalna cena dnevne avkcije bo določena po principu opisanem v členu 5.01. 
V kolikor je potrebno zaradi zagotavljanja varnega obratovanja omrežja znižati NTC pred dnevno avk-
cijo je lahko dnevna razpoložljiva zmogljivost znižana za več kot zanaša višina ne-nominirane dolgo-
ročne PTR. V takem primeru se ne-nominirane dolgoročne PTR zniža proporcionalno (razpoložljiva 
dnevna prenosna zmogljivost se deli z vsoto vseh ne-nominiranih dolgoročnih PTR). Nosilci ne-
nominiranih dolgoročnih PTR so poplačani glede na: 

• marginalno ceno doseženo na dnevni avkciji za delež njihovih ne-nominiranih dolgoročnih 
PTR, ki so bile prenesene na dnevno avkcijo 

• določilo opisano v Členu 8.03 za znižane ne-nominirane dolgoročne PTR. 
 

Člen 8.03 Postopki v primeru motenj 
V primeru resnih motenj v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, veljata 
člena 2.10 in 4.05.  
V primeru: 

a) da je dnevna avkcija odpovedana, ali 
b) ko je zaradi varnostnih razlogov v omrežju znižan NTC pred dnevno avkcijo 

so za znižane ne-nominirane dolgoročne prenosne zmogljivosti, imetniki PTR upravičeni do 100% 
povračila (če ni drugače določeno Dodatkih): 

a) marginalne cene avkcije na kateri so bile prenosne zmogljivosti pridobljene (v primeru, da so 
ne-nominirane PTR jasno določljive) 

ali 
b) tehtane povprečne cene dosežene na letni in mesečni avkciji na kateri je bila nenominirana 

PTR pridobljena (v primeru, da ne-nominirane letne in mesečne PTR niso jasno določljive). 



 

 - 26 -  

Razdelek IX. Poravnava/plačilo  
Člen 9.01 Splošno 
Vsak izvajalec avkcij izda nosilcem PTR račune za ceno prenosnih zmogljivosti, če ni drugače 
določeno v naslednjih členih ali v relevantnih Dodatkih. 

Ta vrednost ne vključuje davkov zato se ji prištejejo veljavni davki in prispevki. 

 

Člen 9.02 Poravnava letnih, mesečnih in dnevnih PTR 
Avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico 

(a) Izdajanje računov 
(a1) Letne PTR 
Ko se objavijo rezultati letnih avkcij, izda izvajalec avkcij vsem imetnikom PTR, katerim so bile 
dodeljene prenosne zmogljivosti, avansni račun. Avansni računi se izdajajo v dvanajstih mesečnih 
obrokih proporcionalno glede na število ur in količino prenosne zmogljivosti v teh mesecih. Vsak obrok 
je treba plačati dva meseca vnaprej. Prvi avansni račun se izda za obdobje prvih dveh mesecev 
(januar in februar), nato se avansni računi izdajajo enkrat mesečno (npr. vrednost za marec 2010 se 
obračuna januarja 2010, za april 2010 februarja 2010 …). Imetniki PTR morajo svoje obveznosti za 
dodeljene prenosne zmogljivosti poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na avansnem računu, 
tako da neplačano vsoto nakažejo na bančni račun izvajalca avkcije. 
Rok za plačilo je naveden v računu in je najkasneje pet (5) delovnih dni pred objavo avkcijskih 
specifikacij za PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane letne PTR. 
(a2) Mesečne PTR 
Ko se objavijo rezultati mesečnih avkcij, izda izvajalec avkcij udeležencu avkcije avansni račun za 
celotno dodeljeno obdobje. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za dodeljene prenosne 
zmogljivosti poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na avansnem računu, tako da neplačano 
vsoto nakažejo na bančni račun izvajalca avkcij.  
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje 
dnevne avkcije, ki se nanaša na isti mesec kot neporavnane mesečne PTR.  
(a3) Dnevne PTR 
Najkasneje petnajsti (15) dan vsakega meseca M bo podjetje TERNA imetniku PTR poslalo račun, ki 
navaja zapadle vsote za prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene na dnevnih avkcijah med 
mesecem M-1. 

Izbrane ponudbe na dnevnih avkcijah se obračunajo hkrati in so združene v eni vrstici za vsako 
dnevno avkcijo. Cene enot, navedene na računu, so zato zgolj povprečne cene, ki so navedene samo 
informativno.  

Računi se pošljejo imetniku PTR na naslov, ki je naveden v Izjavi o sprejemu. 

Imetnik PTR podjetje TERNA obvesti o morebitni spremembi naslova za izdajo računov. Sprememba 
začne veljati na 1. dan meseca M+1 pod pogojem, da je bilo obvestilo o spremembi naslova sprejeto 
najmanj sedem (7) dni pred koncem meseca M. 

Izdani računi se vnaprej pošljejo preko faksa ali e-pošte. V tem primeru se datum dostave šteje kot 
datum, ki ga določijo naprave za pošiljanje.  
Rok plačila je določen najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje 
dnevne avkcije, ki se nanaša na mesec M+1 mesečnih PTR.  

(a4) Vračila/UIOSI in znižanja PTR  

V primeru znižanja ali vračila/UIOSI PTR se imetniku PTR vračilo obračuna skladno z Razdelkom VIII 
ter členom 6.02 in 6.04. Imetnik PTR je dolžan izdati ločen račun (enega za znižanje v kolikor obstaja 
in enega za vračilo/UIOSI v kolikor obstaja). Vračila/UIOSI bodo poravnana imetnikom PTR na 
mesečni ravni. TERNA bo imetnikom PTR sporočila vrednosti znižanj in vračil/UIOSI do 15. v mesecu 
M za mesec M-1. 
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(a5) Spori glede računov 

Pritožbe glede računov se upoštevajo samo, če so bile poslane s priporočeno pošto s povratnico na 
podjetje TERNA najkasneje trideset (30) dni po datumu izdaje računa. Po tem obdobju se šteje, da je 
imetnik PTR račun sprejel. Omenjeno priporočeno pismo mora vsebovati natančen in podroben opis 
razlogov za nasprotovanje računu. 

Pritožba na račun v nobenem primeru ne razreši imetnika PTR obveznosti plačila skladno s pogoji 
določenimi v odstavku (c). 

 

(b) Plačilni pogoji  
Imetnik PTR mora podjetju TERNA račune plačati na bančni račun, ki je bil naveden v računu, ki ga je 
izdalo podjetje TERNA, najkasneje do datuma, navedenega v računu, ki pa ne more biti zgodnejši od 
dveh (2) delovnih dni po izdaji računa. 

Vse bančne stroške za poravnavo računa nosi imetnik PTR. 

Imetnik PTR mora poskrbeti, da banka skupaj z nalogom za plačilo pošlje tudi ustrezno številko 
računa. V primeru nakazila SWIFT mora imetnik PTR poskrbeti, da je številka računa navedena v 
vrstici "Razlog za plačilo". Odsotnost številke računa pomeni, da mora podjetje TERNA ročno 
prepoznati nakazila na svoj račun. Takšno ročno prepoznavanje nakazil predstavlja dodatne 
administrativne stroške v višini 100 EUR z dodanimi veljavnimi davki. 

TERNA bo poravnala račun za znižanje in vračilo PTR upravičencu v roku petnajst (15) dni od 
prejema računa. Za primer znižanja PTR bo TERNA imetniku PTR izdala dobropis. Vrednost 
dobropisa bo odšteta od prvega naslednjega računa, ki ga bo izdala TERNA za PTR pridobljene na 
avkcij. 

  

(c) Zamude plačil  
Plačilo šteje kot opravljeno na dan, ko se izpiše na bančnem izpisku podjetja TERNA, ki se pregleduje 
vsak delovni dan, pod pogojem, da je imetnik PTR navedel pravilno referenco računa. 

Imetnik PTR je odgovoren za predvidevanje časa, ki je potreben za obdelavo in registracijo plačila. 
Podjetje TERNA mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi se ti časi zmanjšali na najmanjšo mogočo 
mero, vendar ne bo odgovorno, če od plačila s strani imetnika PTR (kot je določeno v zgornjem 
odstavku) in do registracije plačila pri podjetju TERNA mineta dva (2) delovna dneva. 

Če podjetje TERNA do postavljenega roka ne prejme celotnega plačila, mora imetniku PTR poslati 
uradni opomin (z obvestilom). 
Če sredstva ne zadoščajo za pokritje dolgov ali če plačilo ni poravnano 5. dne po prejmu uradnega 
opomina, bo podjetje TERNA upravičeno zahtevalo izplačilo bančne garancije. Če vsota bančne 
garancije ne zadošča za pokritje dolgov, za podjetje TERNA prenehajo veljati obveznosti, ki izhajajo iz 
pričujočih Avkcijskih pravil, imetnik PTR pa izgubi neplačane PTR. 
Udeleženec avkcije se izključi iz vseh naslednjih avkcij do dneva, ko lahko vloži novo bančno 
garancijo. Podjetje TERNA ima pravico do prilagoditve vsote bančne garancije. 

  

(d) Zamudne obresti 
Če obračunane vsote niso bile v celoti plačane v postavljenem roku, bodo nanje brez dodatnih obvestil 
obračunane zamudne obresti.  

Obrestna mera se določi na dan pošiljanja računa in je enaka obrestni meri Evropske centralne banke 
ob zadnji določitvi obrestnih mer, povečani za 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.  

V primeru zamud pri plačilih s strani izvajalca avkcij se obračunajo zgoraj navedene obresti. 
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Avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice v Italijo 
Poravnava letnih, mesečnih in dnevnih PTR dodeljenih za vsako mejo je določena v:  
• Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,  
• Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,  
• Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo, 
• Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo, 
• Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo. 

 

Člen 9.03 Izključitev kompenzacij 
Imetnik PTR načeloma nima pravice do kompenzacije dolgov, ki izhajajo iz avkcijskih obveznosti, s 
svojimi zahtevki do TSO-ja, ne glede na to, ali izhajajo iz avkcije ali ne. Zahtevki TSO-jev se lahko 
kompenzirajo z zahtevki udeleženca avkcije samo takrat, ko so ti zahtevki nesporni ali pravno 
dodeljeni. 
Kljub temu, da vsak izvajalec avkcij zbira plačila v imenu obeh TSO-jev na določeni meji, udeleženci 
avkcij s sodelovanjem na avkciji sprejemajo določilo, da lahko svoje dolgove poravnajo samo s 
plačilom ustreznemu izvajalcu avkcije in da s plačilom dolga drugemu TSO-ju svojih obveznosti ne 
izpolnijo. Ker bi plačila s kompenzacijo škodovala administrativni obliki sodelovanja med TSO-jema, se 
udeleženci avkcij poleg tega odpovedujejo pravici kompenzacije dolgov, ki so nastali med avkcijo, z 
zahtevki, ki jih imajo proti TSO-ju, ne glede na to, ali ti izvirajo iz avkcije ali ne.  
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Razdelek X. Razno  
Člen 10.01 Informacije/obvestila  
Vsa obvestila, izdana skladno s temi Avkcijskimi pravili, morajo biti v pisni obliki in naslovljena na vse 
TSO-je na naslov, ki je naveden v Prilogi III, razen če drugače določajo ta Avkcijska pravila. 

Člen 10.02  Omejitev odgovornosti  
(1) Ustrezna TSO-ja, skupaj ali posamezno, proti udeležencem avkcije ne odgovarjata za morebitno 

škodo, ki bi nastala zaradi udeležbe ali nezmožnosti udeležbe udeleženca avkcije na avkciji, v 
vračilu ali prenosu PTR, zaradi rezultatov avkcije in/ali vračila PTR in/ali prenosa PTR ali zaradi 
neizvedbe ali preklica avkcije, udeleženec avkcije pa TSO-ja, skupaj in posamezno, odveže vse 
odgovornosti za zahtevke zaradi takšne škode s strani tretjih oseb.  

(2) Ustrezna TSO-ja bosta PTR, ki so bile dodeljene z avkcijo in/ali prenosom PTR in/ali vračilom 
PTR, zagotovila po svojih zmožnostih. To določilo velja, če obstaja tehnična možnost za prenos 
električne energije, na kar lahko vpliva višja sila, nepričakovani zunanji vplivi (npr. izredne 
spremembe pretokov moči) ali drugi resni pogoji obratovanja (npr. nepričakovano velik obseg 
izpadov elektrarn). Nezmožnost prenosa bo odpravljena samo s tehnološko/ekonomsko 
izvedljivimi in primernimi postopki, ki so skladni z ustreznimi državnimi in mednarodnimi 
zahtevami. 

(3) TSO-ja odgovarjata za škodo in izgubo, ki ju utrpi udeleženec avkcije, samo takrat, kadar nastane 
naklepno, zaradi velike malomarnosti ali kaznive opustitve pomembne dolžnosti, navedene v tem 
Pravilniku za izvajanje avkcij. V vseh navedenih primerih je odgovornost ustreznega TSO-ja 
omejena zgolj na neposredno (dejansko) in dokumentirano škodo. TSO-ji v nobenem primeru ne 
odgovarjajo za posledično škodo. 

(4) Udeleženec avkcije odgovarja za škodo in izgubo, ki ju utrpi ustrezni TSO, samo takrat, kadar 
nastane naklepno, zaradi velike malomarnosti ali kaznive opustitve pomembne dolžnosti, 
navedene v teh Avkcijskih pravilih. V vseh navedenih primerih je odgovornost ustreznega 
udeleženca avkcij omejena zgolj na neposredno (dejansko) in dokumentirano škodo. Udeleženec 
avkcije v nobenem primeru ne odgovarjajo za posledično škodo. 

(5) Dodeljevanje PTR skladno s temi Avkcijskimi pravili se v nobenem primeru ne more razumeti kot 
pravica udeleženca avkcije do izvedbe prenosov električne energije ali da odpovedi ali omejitve 
prenosov predstavljajo neizpolnjevanje zagotavljanja prenosne zmogljivosti, ki je bila dodeljena z 
avkcijo. 

(6) Ustrezni TSO-ji, skupaj ali posamezno, ne prevzemajo odgovornosti za pravočasno prispetje 
ponudb in/ali obvestilo o prenosu in/ali obvestilo o vračilu. 

(7) V tem razdelku z omejitvijo odgovornosti pomeni izraz TSO samo ustreznega izvajalca avkcije za 
ustrezno interkonekcijo. TSO, ki ne sodeluje na avkcijah na ustrezni interkonekciji, kjer je bil 
podan zahtevek udeleženca avkcije, v nobenem primeru ni odgovoren za ta zahtevek, skupno ali 
ločeno. 

 

Člen 10.03 Zaupnost  
TSO-ja bosta vse informacije, ki so jima bile razkrite skladno s temi Avkcijskimi pravili,obravnavala 
zaupno in jih ne bosta razkrila tretjim osebam, če udeleženec avkcije, ki ga zadevajo, tega prej pisno 
ne dovoli. Zaupne informacije vključujejo vse informacije, ki so bile dostavljene v pisni obliki in so 
označene z oznako "Zaupno", in vse občutljive informacije, ki so bile razkrite drugače kot pisno vendar 
izrecno omenjene kot zaupne. 
Zgornji odstavek ne velja za razkritja pristojnim organom in pristojnim sodiščem, če so takšna razkritja 
obvezna, prav tako pa tudi ne za razkritja sodiščem ali arbitrom, če razkritje odredi sodišče ali če je 
potrebno za utemeljitev pritožbe ali obrambo TSO-ja v primeru pritožbe. 
Določila tega člena ne veljajo za informacije, ki so razkrite TSO-jema skladno s tem členom, če:  

a. so bile informacije pred razkritjem javno znane ali če po razkritju postanejo javno znane 
brez krivde TSO-jev,  

b. so bile informacije TSO-jema znane pred razkritjem in takrat nista bila zavezana k 
molčečnosti,  

c. sta TSO-ja po razkritju iste informacije prejela od tretje osebe, ki proti ustreznemu 
udeležencu avkcije ni zavezana k molčečnosti za te informacije. 
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Člen 10.04 Ločljivost  
Če so ali postanejo katerikoli deli ali določila Avkcijskih pravil in/ali njegovih Prilog neveljavni, 
nezakoniti, nični ali neizterljivi, ostanejo preostali deli 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. 
 

Člen 10.05 Spori in zadevna zakonodaja 
1) Vsi spori, ki izhajajo iz teh Avkcijskih pravil ali iz kršitev njegovih pravil, njegovega končanja ali 

ničnosti, se rešujejo z arbitražo po pravilih ICC, ki so z omembo v tej klavzuli vključeni v ta 
Avkcijska pravila. V arbitraži bodo udeleženi trije arbitri. Mesto arbitraže bo Lugano (Švica). 
Postopki arbitraže bodo potekali v angleškem jeziku. Terjalec bo imenoval enega (1) arbitra, 
tožena stranka pa bo prav tako imenoval enega (1) arbitra. Arbitra, ki ju imenujeta pogodbeni 
stranki, bosta imenovala predsednika arbitražnega zbora (v Luganu) najkasneje tri (3) delovne dni 
od potrditve imenovanja drugega arbitra s strani sodišča ICC. Če se arbitra, ki ju nominirata 
pogodbeni stranki, ne moreta sporazumeti o imenovanju predsednika, predsednika imenuje 
sodišče ICC. 

2) Ne glede na zgoraj navedeno ima vsaka stranka v teh avkcijskih pravil pravico zahtevati varstvo 
po postopku pred-arbitražnega sodnika (pre-arbitral referee procedure) skladno s pravili ICC 
(Mednarodne trgovinske zbornice). Stranka je dolžna ravnati skladno s pravili navedenega 
postopka. 
Določila te klavzule predstavljajo nepreklicno strinjanje pogodbenih strank z vsemi postopki, ki 
potekajo skladno s temi določili, od katerih nobeni pogodbeni stranki ni dovoljeno odstopiti 
oziroma na takšnih postopkih trditi, da jih ta določila ne zavezujejo. 

3) Ta Avkcijska pravila in avkcije, ki se izvajajo skladno z njim, ureja belgijska zakonodaja, velja pa 
tudi Rimska konvencija glede zakonodaje, ki ureja pogodbene obveznosti, z dne 19. junija 1980.  

4) Iz razloga jasnosti, Priloga II (Priloga, ki obravnava interkonekcijo med Italijo in Švico) prevlada v 
delu ki, govori o sporih in zadevni zakonodaji na interkonekciji med Italijo in Švico. 

5) Določila Konvencije ZN glede pogodb o mednarodni prodaji blaga (CISG) so izključena. 
 

Člen 10.06 Višja sila  
Višja sila je vsak nepredvidljiv dogodek ali situacija, ki je izven razumnega vpliva pogodbenih strank, ki 
ni nastal po krivdi pogodbenih strank, ki ga ni mogoče odpraviti ali se mu izogniti z razumnim 
ravnanjem in ki eni ali več pogodbenim strankam začasno ali trajno onemogoči izpolnjevanje njihovih 
obveznosti iz teh Avkcijskih pravil. 
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, bo drugi pogodbeni stranki poslala obvestilo, ki opisuje 
vrsto dogodka, ki je nastal zaradi višje sile, in njegovo pričakovano trajanje.  
Obveznosti, dolžnosti in pravice pogodbenih strank, ki jih je prizadel dogodek, ki je nastal zaradi višje 
sile, razen obveznosti za zaupnost, ki so določene v členu 10.03, se odložijo z začetkom dogodka, ki 
je nastal zaradi višje sile. Obveznosti, dolžnosti in pravice bodo odložene za takšno obdobje, ki 
razumno upošteva učinek, ki ga ima nastala ovira na izvajanje obveznosti, pravic in dolžnosti, ki jih 
določajo ta Avkcijska pravila.  
Pogodbene stranke v nobenem primeru ne morejo biti odgovorne za plačilo odškodnine za škodo, ki bi 
nastala zaradi preklica, neizvedbe ali pomanjkljive ali zakasnjene izvedbe dela ali vseh njihovih 
obveznosti, če se je to zgodilo zaradi višje sile. 
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, bo v največji mogoči meri omejila posledice in trajanje 
dogodka, ki je nastal zaradi višje sile. 
Če višja sila traja dlje kot trideset (30) dni, lahko Izvajalec avkcij prekliče pravice uporabnika in/ali 
uporabnik lahko odstopi od svojih pravic z obvestilom s priporočeno pošto s povratnico, s primerno 
obrazložitvijo, če višja sila škodljivo vpliva na pomembne dolžnosti pogodbenih strank ki izhajajo iz 
veljavnih Avkcijskih pravil. Preklic ali odstop od pravic učinkuje z dnevom prejetja omenjenega 
obvestila. 
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Člen 10.07 Dopolnitve Avkcijskih pravil 
Ta Avkcijska pravila bodo spremenjena skladno z naslednjim postopkom: 
 
(a) Sprememba zaradi tehničnih in pravnih zahtev: 

Ta Avkcijska pravila so podvržena tehničnim in pravnim zahtevam, in sicer v času, ko so te 
veljavne. V primeru spremembe v zakonodaji bodo zaradi vsakih pravil, ki jih nalaga pristojni 
organ na nacionalni ali mednarodni ravni, ki imajo vpliv na ta Avkcijska pravila oziroma zaradi 
potrebe po spremembi avkcijskega procesa, ta Avkcijska pravila spremenjena skladno z novimi 
zahtevami, navkljub morebitnim drugačnim določilom v teh Avkcijskih pravilih. 

 
(b) Spremembe Avkcijski pravil 

TSOji imajo pravico predlagati spremembe teh Avkcijskih pravil. 
Udeleženci avkcij imajo pravico TSOjem predlagati spremembe Avkcijskih pravil. Vsak predlog 
mora biti posredovan po pošti s potrditvijo prejema. Vsebovati mora jasen opis predlagane 
spremembe in razloge zanjo. Vpleteni TSOji bodo odgovor o sprejemu ali zavrnitvi predloga podali 
v dvajsetih (20) delovnih dneh od potrditve prejema. 
 

(c) Posvetovanje z udeleženci avkcij: 
Pred spremembo teh Avkcijskih pravil, ne glede na to ali TSOji prejmejo predlog za spremembo ali 
pa je sprememba iniciativa TSOjev, bodo vpleteni TSOji dali udeležencem avkcij razumen čas, v 
nobenem primeru manj kot deset (10) delovnih dni, za pregled in pisne pripombe na predlagano 
spremembo. 
Po preteku roka za posvetovanje TSOji oblikujejo končno besedilo predloga spremembe 
Avkcijskih pravil. 
 

(d) Potrditev Avkcijskih pravil: 
Spremenjena različica teh Avkcijskih pravil, kot tudi vsaka relevantna informacija povezana z 
procesom posvetovanja z udeleženci avkcij, kot je opisano zgoraj, ki bi lahko bila zahtevana s 
strani pristojnega regulatornega organa in poročilo o posvetovanju z udeleženci avkcij, bodo 
posredovani pristojnemu nacionalnemu regulatornemu organu v potrditev in/ali posvet, če je to 
potrebno. 
V desetih (10) delovnih dneh po prejemu odločitve s strani pristojnega nacionalnega 
regulatornega organa bodo vpleteni TSOji: 

− pripravili zadnjo popravljeno različico Avkcijskih pravil; 
− objavili na svojih spletnih straneh zadnjo popravljeno različico Avkcijskih pravil in pričetek 

njihove veljavnosti; 
− obvestili vsakega udeleženca avkcij, ki ga sprememba zadeva o objavi na spletni strani 

in o pričetku veljavnosti; 
 
(e) Spremembe teh Avkcijskih pravil nimajo nobenega vpliva na veljavnost Izjave o sprejemu 

podpisane s strani udeleženca avkcij. Ta Izjava o sprejemu ostaja veljavna in vključuje 
sprejemanje sprememb Avkcijskih pravil brez prejudiciranja pravice udeleženca avkcij za de-
registracijo skladno z členom 3.04. 
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DODATEK IV 
 
Posebna pravila za dostop do prenosnih zmogljivosti na 
meji med Slovenijo in Italijo 
 

1 Pogoji za sodelovanje 
Dodatno k zahtevam iz Razdelka III člena 3.01 teh Avkcijskih pravil mora prosilec ELES-u 
dostaviti sledeče dokumente: 

• Izpisek iz sodnega registra z datumom ne starejšim od šestdeset (60) dni. Če sodišča v 
državi, v kateri je prijavitelj registriran ne izdajajo tovrstnih potrdil, mora prijavitelj predložiti 
ustrezno potrdilo drugega pristojnega organa v državi. 

• Prijava na avkcije za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti skladno s Prilogo IV-1 

ELES mora prejeti vse zahtevane originalne dokumente vsaj pet (5) delovnih dni pred avkcijo na 
kateri hoče prosilec sodelovati. Če ta rok ni spoštovan ima ELES pravico ne registrirati prosilca do 
omenjene avkcije. 

Udeleženec avkcije je obvezan obvestiti izvajalca avkcije o kakršnihkoli spremembah v podatkih 
podanih v Prijavi za sodelovanje na avkcijah za čezmejne prenosne zmogljivosti najkasneje pet 
(5) delovnih dni po nastopu spremembe. 

 

a. Finančna jamstva – Avkcije v smeri iz Slovenije v Italijo 
Letne in mesečne avkcije se mesečno poravnajo neposredno na transakcijski račun podjetja 
ELES na podlagi predračuna. Udeleženec mora svoje obveznosti, ki izhajajo iz predračuna, 
poravnati do roka navedenega na predračunu, ki ne more biti kasnejši od: 

• za letne PTR: najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za PTR, ki 
se nanašajo na isti mesec kot na podlagi mesečnih računov neporavnane letne PTR,  

• za mesečne PTR: najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za 
dnevne PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane mesečne PTR.  

Udeleženci avkcij, ki želijo sodelovati na dnevnih avkcijah: 

• dobijo podračun, ki ga odpre podjetje ELES v imenu udeleženca avkcije in ki se uporablja za 
poravnavo obveznosti. 

ali, kot druga možnost, 

• morajo podjetju ELES priskrbeti bančno garancijo, ki pokriva vse neplačane obveznosti, ki 
izhajajo iz dnevnih avkcij. 

Najmanjša dovoljena vrednost bančne garancije znaša petdeset tisoč (50.000) evrov.  

Za sodelovanje na dnevnih avkcijah mora udeleženec avkcije na svojem depozitnem podračunu 
pred začetkom avkcije zagotoviti dovolj sredstev ali poskrbeti za zadostno bančno garancijo. 

  
b. Zahteve glede dostopa do omrežja – Avkcije za obe smeri na meji med 

Slovenijo in Italijo 
Če želi sodelovati na letnih in mesečnih avkcijah, mora udeleženec avkcije: 

- podpisati dispečersko pogodbo in izpolnjevati Pravilnik za ukrepanje ob zamašitvah na 
italijanski meji, ki je objavljen na spletni strani podjetja TERNA 

ali 
- mora biti odgovorni bilančne skupine ali mora imeti sklenjeno pogodbo o izravnavi s 

odgovornim bilančne skupine v Sloveniji. 
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Za dnevne avkcije v smeri Slovenija-Italija mora biti udeleženec avkcije odgovorni bilančne skupine ali 
mora imeti sklenjeno pogodbo o izravnavi z odgovornim bilančne skupine v Sloveniji. 
 
Za dnevne avkcije v smeri Italija-Slovenija mora udeleženec avkcij podpisati dispečersko pogodbo in 
izpolnjevati Pravilnik za ukrepanje ob zamašitvah na italijanski meji, ki je objavljen na spletni strani 
podjetja TERNA. 
 
Udeleženec avkcije mora imeti pri obeh TSO-jih registrirano enako (unikatno) EIC kodo. 
 

2 Postopek avkcije  
2.1 Letna avkcija v smeri Slovenija-Italija 
Podrobne informacije o letni avkciji se objavijo v avkcijskih specifikacijah skladno s členom 4.01 teh 
Avkcijskih pravil. 

ELES bo kot izvajalec avkcije izvedel skupno dodelitev razpoložljive letne prenosne zmogljivosti iz 
Slovenije v Italijo. 

Letna prenosna zmogljivost se objavi v avkcijskih specifikacijah na avkcijskih spletnih straneh sedem 
(7) dni pred začetkom letne avkcije. 

Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo zahtevam 
Avkcijskih pravil, še posebej Člena 1 pričujočega Dodatka. 

Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe preko avkcijskega sistema obveščen 
najkasneje 30 minut po zaključku letne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh 
objavijo kmalu po tem, ko so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu. 

 
2.2 Mesečna avkcija v smeri Slovenija–Italija 
Podrobne informacije o mesečni avkciji se objavijo v avkcijskih specifikacijah skladno s členom 4.01 
teh Avkcijskih pravil. 

ELES bo kot izvajalec avkcije izvedel skupno dodelitev razpoložljive mesečne prenosne zmogljivosti 
interkonekcije iz Slovenije v Italijo. 

Mesečna prenosna zmogljivost interkonekcije se objavi v avkcijskih specifikacijah na avkcijskih 
spletnih straneh pet (5) dni pred začetkom mesečne avkcije. 

Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo zahtevam 
Avkcijskih pravil, še posebej člena 1 pričujočega Dodatka. Mesečna prenosna zmogljivost 
interkonekcije je sestavljena iz: 

- mesečne prenosne zmogljivosti, ki izhaja iz mesečne razpoložljive prenosne zmogljivosti, 

- letne prenosne zmogljivosti, ki jo je dodelilo podjetje ELES in je namenjena za vračilo preko 
sekundarnega trga PTR v obliki mesečnih produktov, 

- letne prenosne zmogljivosti, ki jih je dodelilo podjetje ELES in niso bile dodeljene ali plačane. 

Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe preko avkcijskega sistema obveščen 
najkasneje 30 minut po zaključku mesečne avkcije razen v primerih, kjer veljajo določila opisana v 
členu 2.5 tega Dodatka. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu po tem, ko 
so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu. 

 

2.3 Dnevne avkcije v smeri iz Slovenije v Italijo 

Podjetje ELES bo kot izvajalec avkcije, vsak dan sedem (7) dni v tednu izvedlo skupno dodelitev 
razpoložljive prenosne zmogljivosti v smeri iz Slovenije v Italijo. 

Okvirna prenosna zmogljivost, ki je razpoložljiva za dnevno avkcijo, se na avkcijski spletni strani objavi 
najkasneje ob 18.00 en (1) dan pred avkcijo. Končna prenosna zmogljivost se objavi po postopku 
netiranja približno ob 7.50 na dan D-1. Dnevna prenosna zmogljivost je sestavljena iz: 
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− dnevne prenosne zmogljivosti, ki je rezervirana izključno za dodeljevanje na dnevnih avkcijah, 

− letne in mesečne prenosne zmogljivosti, dodeljene na letnih in mesečnih avkcijah v smeri 
Italija–Slovenija (nominirana letna in mesečna prenosna zmogljivost), 

− letne in mesečne ne-nominirane prenosne zmogljivosti, 

− letne in mesečne prenosne zmogljivosti, ki jih je dodelilo podjetje ELES in niso bile dodeljene ali 
plačane. 

Sledeči koraki so izvedeni za dnevno avkcijo na zgoraj navedeni meji: 

1. Dnevne avkcije se izvajajo na zadnji dan pred dnevom uporabe. 

2. Ponudbe morajo prispeti do avkcijskega sistema v času od 7.50 do 8.20 na dan avkcije. 

3. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo 
zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej člena 1 pričujočega Dodatka. 

4. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe preko avkcijskega sistema obveščen 
najkasneje 30 minut po zaključku dnevne avkcije, razen v primerih, kjer veljajo določila opisana 
v členu 2.5 tega Dodatka.. Rezultati dnevnih avkcij se na avkcijskih spletnih straneh objavijo 
kmalu po tem. 

5. Navedene urnike lahko skupaj spreminjata oba TSO-ja, ki sta izvajalca avkcij, tako da 
spremenita avkcijske specifikacije. 

 

2.4 Podajanje ponudb v letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah v smeri 
Slovenija–Italija  

Udeleženec avkcije poda ponudbo preko avkcijskega sistema, ki ga vzdržuje podjetje ELES. Na 
določen datum avkcije je mogoče podati samo ponudbe za produkte PTR, ki so predmet avkcije. 
Število ponudb, poslanih preko avkcijskega sistema ni omejeno. 
Če določen udeleženec avkcije med avkcijo poda ponudbo, ki ni skladna s temi Avkcijskimi pravili, jo 
lahko izvajalec avkcije izbriše. V primeru, da izvajalec avkcij izbriše določeno ponudbo, bo udeleženca 
avkcije o tem obvestil pred ali po izbrisu. 
Udeleženci avkcije lahko podajo samo omejene ponudbe ali ponudbe vse ali nič.  
Omejene ponudbe so tiste, kjer udeleženec avkcije določi najvišjo še sprejemljivo ceno za PTR.  
Ponudbe vse ali nič se lahko izvršijo samo za natančno količino, ki jo določa ponudba. 
Vsaka ponudba mora vključevati naslednje informacije: 
- identifikacijsko številko udeleženca avkcije, 
- kodo produkta; 
- največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW, 
- neto ceno brez DDV, podano v €/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve decimalni 

mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič. 
Kot čas sprejema ponudbe med avkcijo šteje časovna oznaka, ki jo ob vnosu ponudbi doda avkcijski 
sistem izvajalca avkcije. 
Udeleženci avkcije nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko le svoje ponudbe. 
Med avkcijo izvajalec avkcije nima vpogleda v cene v knjigi ponudb. 
Če za določeno avkcijo ni mogoče zadovoljiti navedenih pogojev za podajanje ponudb, bo podjetje 
ELES udeleženca avkcije obvestilo o prehodu v zasilni način preko telefona, faksa ali e-pošte. 
Podjetje ELES v nobenem primeru ni odgovorno, če ne uspe doseči udeležencev avkcije preko 
predhodno navedenih poti. 
 
2.5 Postopki v primeru motenj 

(a) Težave na strani udeleženca avkcije (zasilni način) 
Udeleženci avkcije lahko v primeru tehničnih težav, ki se pojavijo na njihovi strani, svoje ponudbe 
pošljejo na faks izvajalca avkcij na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh izvajalca 
avkcij. Veljavne so le ponudbe, ki jih izvajalec avkcij prejme najkasneje petnajst (15) minut pred 
zaključkom relevantne avkcije.  
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Izvajalec avkcij prispele ponudbe vnese v avkcijski sistem, s čimer ponudba dobi časovno znamko in 
postane veljavna. Udeleženec avkcije lahko za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en (1) 
obrazec z največ eno (1) ponudbo za posamezen produkt. 
 

(b) Težave na strani izvajalca avkcije (zasilni način) 
V primeru tehničnih težav na strani izvajalca avkcije lahko sistemski operater spremeni urnik avkcije 
oz. prekliče/ponovi avkcijo, ki že poteka ali je zaključena. O tem obvesti udeležence avkcij preko 
telefona, faksa ali e-pošte. V primerih, ko je avkcija preklicana ali ponovljena se vse ponudbe vnesene 
v avkcijski sistem preden je bila avkcija preklicana/ponovljena smatrajo za neveljavne in morajo biti 
ponovno podane v skladu z dogovorjenimi pogoji za sprejeti način zasilnega izvajanja. 
Če letne in mesečne avkcije ni mogoče izvesti v predvidenem terminu skozi avkcijski sistem, bo 
avkcija izvedena preko faksa ali preklicana. Če dnevna avkcija ni mogoče izvesti preko avkcijskega 
sistema se jo avtomatično prekliče. 
V primeru izvedbe avkcije s pomočjo faksa udeleženci avkcije pošljejo svoje ponudbe po faksu na 
predpisanem obrazcu v roku, navedenem v obvestilu, ki ga je poslal izvajalec avkcije. Predpisan 
obrazec in številka faksa sta objavljena na spletnih straneh izvajalca avkcij. Udeleženec avkcije lahko 
za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en obrazec z največ eno (1) ponudbo za 
posamezen produkt. 
Izvajalec avkcij po faksu prispele ponudbe po poteku roka za podajanje ponudb vnese v pomožni 
avkcijski sistem in obvesti udeležence avkcije o rezultatih preko telefona, faksa ali e-pošte. 

  

3 Določitev rezultatov avkcije v smeri Slovenija–Italija 
Vse sprejete in veljavne ponudbe so razvrščene na naslednji način: 

a) 1. primer: 
Če je vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, manjša ali enaka skupni prenosni zmogljivosti, 
se imetniku PTR marginalna cena ne obračuna. 

b) 2. primer: 
Če vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, presega skupno prenosno zmogljivost, se 
imetniku PTR obračuna marginalna cena. V ta namen se ponudbe razvrstijo po ceni in časovni oznaki, 
od najvišje cene navzdol. Če ima več ponudb enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo 
časovno oznako.  
Zahtevane prenosne zmogljivosti interkonekcije se seštejejo do ponudbe (mejna ponudba), ki 
predstavlja stopnjo, kjer vsota s strani udeležencev avkcije zahtevanih prenosnih zmogljivosti preseže 
razpoložljivo prenosno zmogljivost interkonekcije. Vsak udeleženec avkcije prejme zahtevano 
prenosno zmogljivost interkonekcije v obliki PTR za ceno svoje mejne ponudbe. Če ima več ponudb 
enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo časovno oznako. 
Marginalna cena, ki se izračuna po predhodno navedenem načelu, se uporablja kot osnova za izračun 
cene prenosne zmogljivosti, ki velja za vse imetnike PTR. 
Šteje se, da so bile PTR imetniku PTR dodeljene v trenutku, ko je bil s strani izvajalca avkcije 
obveščen o uspešnem sodelovanju na avkciji. 
 

4 Sekundarni trg PTR dodeljene v smeri iz Slovenije v 
Italijo 

Podjetje ELES v imenu obeh TSO-jev preko sistema za najavo voznih redov (ETSO Scheduling 
System) upravlja sekundarni trg PTR za smer iz Slovenije v Italijo. 

 

4.1 Prenos PTR 
a. Lastnosti prenosov PTR 
PTR, ki so bile dodeljene z letnimi ali mesečnimi avkcijami ali ki izhajajo iz prenosa PTR, je mogoče 
prenesti s prenosnika na koristnika. 

Prenesene PTR morajo biti navedene brez upoštevanja morebitnih programiranih zmanjšanj, kot to 
opisuje člen 2.04. 
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TSO-ja si pridržujeta možnost, da v primeru zmanjšanja uporabita pogoje, ki jih določa člen 2.04. 

Koristnik prenesenih PTR je lahko samo takšen udeleženec avkcije, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so 
določeni v Razdelku III teh Avkcijskih pravil. 

Najmanjša količina za prenos PTR je 1 MW v 1 uri. 

 

b. Finančna ureditev 
Prenos prenosne zmogljivosti je dovoljen, če je prenosnik poravnal vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz 
avkcije za PTR, za katere se opravlja prenos. 

Prenosnik ostane odgovoren za ceno prenosne zmogljivosti za prenesene PTR brez dodatnih plačil. 

V primeru zmanjšanja se morebitna odškodnina skladno s členom 2.04 skupnega dela Avkcijskih 
pravil dodeli koristniku. 

 

c. Obvestila o prenosu PTR v smeri iz Slovenije v Italijo 
Obvestila o prenosu letnih ali mesečnih PTR, ki jih je dodelilo podjetje ELES, morajo biti podjetju 
ELES javljena preko sistema za najavo voznih redov (ETSO Scheduling System) oziroma izjemoma 
preko elektronske pošte (samo za udeležence avkcij brez dostopa do omrežja v Sloveniji). 
Prenosnik lahko podjetje ELES zaprosi za preklic prenosa PTR. Preklic se sprejme pod naslednjimi 
pogoji: 
• koristnik je ob času preklica nosilec najmanj toliko PTR, kot jih je bilo določenih v preklicanem 

obvestilu o prenosu, 

• obvestilo o preklicu upošteva enake roke kot obvestilo o prenosu, navedeno v nadaljevanju, za 
isto obdobje prenosa. 

Prenos PTR, ki ga je sprejelo podjetje ELES, se lahko prekliče in zamenja z novim prenosom PTR, če: 

• prenosnik podjetje ELES zaprosi za preklic prenosa PTR skladno s predhodno navedenimi 
pogoji, 

• prenosnik potem skladno s tem členom pošlje novo obvestilo o prenosu PTR, 

• obvestilo o prenosu preverita oba TSO-ja. 

Rok za obvestilo o prenosu dodeljenih PTR za smer iz Slovenije v Italijo za letne in mesečne PTR je 
dva (2) dni pred dnevom uporabe do 12.00. 

 

4.2 Vračilo PTR 
a. Lastnosti vračil PTR  
Letne PTR je mogoče vrniti kot: mesečni produkt iste vrste (pasovni PTR kot pasovni produkt in 
trapezne PTR kot trapezni produkt, tudi če gre za krajše obdobje).  
Vrnjene PTR morajo biti navedene brez upoštevanja morebitnih programiranih znižanj, kot to opisuje 
člen 2.04 skupnega dela Avkcijskih pravil. 
V primeru znižanj si podjetje ELES pridržuje možnost uporabe pogojev, določenih v členu 2.04 
skupnega dela Avkcijskih pravil.  
V primeru znižanja pred mesečno avkcijo se vračilo PTR sorazmerno zniža za celotno obdobje, ki ga 
zadeva vračilo PTR. 
 

b. Finančna ureditev 
Udeleženec avkcije, ki dodeljene letne prenosne zmogljivosti vrne TSO-ju, ima pravico do povračila v 
višini cene, dosežene na naslednji relevantni mesečni avkciji. 
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c. Obvestila o vračilu PTR v smeri iz Slovenije v Italijo 
Obvestila o vračilu letnih PTR, ki jih je dodelilo podjetje ELES, morajo biti podjetju ELES javljena preko 
sistema za najavo voznih redov (ETSO Scheduling System) oziroma izjemoma preko elektronske 
pošte (samo za udeležence avkcij brez dostopa do omrežja v Sloveniji). 
Letne PTR je treba vrniti podjetju ELES najmanj dva (2) dneva pred rokom za objavo avkcijskih 
specifikacij za relevantno mesečno avkcijo. 
 

5 Pravila za uporabo prenosne zmogljivosti 
Obveščanje podjetij ELES in TERNA o nasprotni stranki nosilca je potrebno za preverjanje 
konsistentnosti nominacije. 
Imetnik PTR določi svojo nasprotno stranko in nominira PTR, kot je določeno v naslednjih točkah. 
 

5.1 Nasprotna stranka in nominacija PTR, pridobljenih z letno ali mesečno avkcijo 
Pri nominaciji PTR na interkonkeciji Slovenija–Italija lahko imetnik PTR kot svoje nasprotne stranke 
določi pravne osebe, ki smejo opravljati nominacije pri sosednjih TSO-jih (A-do-N). Določitev 
nasprotne stranke mora biti sporočeno tistemu sistemskemu operaterju, ki je odgovoren za relevantno 
smer najkasneje en (1) dan pred rokom za nominacijo letnih in mesečnih PTR do 15.00 ure. 

Imetnik PTR/nasprotna stranka mora opraviti nominacijo pri: 
 podjetju ELES najkasneje ob 7.00 na dan D-1,  

 podjetju TERNA skladno z italijanskim Pravilnikom za ukrepanje ob zamašitvah. 

Nominacija pri podjetju ELES je zavezujoča za nosilca PTR in njegove nasprotne stranke za PTR, ki 
so dodeljene v smeri iz Slovenije v Italijo. 

Nominacija pri podjetju TERNA je zavezujoča za nosilca PTR in njegove nasprotne stranke za PTR, ki 
so dodeljene v smeri iz Italije v Slovenijo. 

V primeru prenosa PTR mora novi imetnik PTR nominirati svojo nasprotno stranko in PTR skladno s 
predhodno navedenimi kriteriji. 

PTR, ki pri podjetju ELES niso nominirane do 7.00 na dan D-1, zapadejo načelu "uporabi ali prodaj". 
Vrnjene PTR povečajo dnevni ATC in postanejo del dnevne avkcije. 
 
 
 

5.2 Nominacija nasprotne stranke in PTR za PTR, pridobljene z dnevnimi avkcijami 

Pri nominaciji PTR na interkonekciji med Slovenijo in Italijo se imetnik PTR določi kot svoja nasprotna 
stranka ali določi svojo nasprotno stranko (A proti B). Določitev nasprotne stranke se lahko spremeni 
mesečno; ne kasneje kot do 12.00 ure pet (5) delovnih dni pred začetkom naslednjega meseca. 
V primeru, da se nominacije, ki sta jih imetnik PTR in njegova nasprotna stranka oddala TSO-ju, ne 
ujemajo, obvelja nižja vrednost.  
Za PTR, pridobljene z dnevnimi avkcijami, velja načelo "uporabi ali izgubi". 
 
PTR, dodeljene za smer iz Slovenije v Italijo: 
Nosilci PTR morajo nominirati svoje PTR podjetju ELES do 14:00 na D-1 dan (D: dan uporabe) in 
podjetju TERNA, skladno z določili italijanskega Pravilnika za ukrepanje ob zamašitvah, uporabo PTR 
dodeljenih preko dnevne avkcije za dan uporabe. 
 
PTR, dodeljene za smer iz Italije v Slovenije: 
Nosilci PTR morajo nominirati svoje PTR podjetju ELES do 14:00 na D-1 dan (D: dan uporabe) in 
podjetju TERNA, skladno z določili italijanskega Pravilnika za ukrepanje ob zamašitvah, uporabo PTR 
dodeljenih preko dnevne avkcije za dan uporabe.  
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5.3 Uporaba PTR, pridobljenih z letnimi, mesečnimi in dnevnimi avkcijami v smeri 
iz Slovenije v Italijo 

a. Imetnik PTR in njegova nasprotna stranka morata nominacijo opraviti skladno z določili 
slovenskih Sistemskih obratovalnih navodil za prenosno omrežje električne energije in z določili 
italijanskega Pravilnika za ukrepanje ob zamašitvah. 

b. Če se nominacija ne opravi, bo pravica do uporabe letnih in mesečnih PTR in/ali njihovih delov, ki 
jih je z avkcijo pridobil imetnik PTR podvržena načelu »uporabi ali prodaj«. Nenominirane PTR 
pridobljene na dnevni avkciji pa bodo podvržene načelu »uporabi ali izgubi«. Neuporabljene letne 
in mesečne PTR bodo prodane z dnevnimi avkcijami in poplačane imetniku v skladu z 
Razdelkom VIII pričujočih Avkcijskih pravil.  

Če imetnik PTR in njegove nasprotne stranke pravočasno ne oddajo popravljene in veljavne 
nominacije, se njihova nominacija postavi na ničelno vrednost. 

 

6  Poravnava in plačila za PTR, dodeljene za smer iz 
Slovenije v Italijo 

Imetniki PTR, ki ne poravnajo svojih obveznosti za dodeljene prenosne zmogljivosti, bodo izločeni iz 
nadaljnjih avkcij, ki jih izvaja izvajalec avkcij, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti. Če želi 
znova sodelovati v naslednjih avkcijah, mora imetnik PTR poravnati morebitno negativno razliko 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. 

 
6.1 Depozitni podračun 

Kritje in finančna poravnava na dnevnih avkcijah poteka preko depozitnega podračuna. Depozitni 
podračun je posebna vrsta bančnega računa, ki ga izvajalec avkcije odpre na svojem bančnem računu 
za vsakega od udeležencev avkcije posebej, ko se ti odločijo za sodelovanje na dnevnih avkcijah. 
Depozitni podračuni se vodijo v denarni valuti EUR. 

Pravico do upravljanja z denarnimi sredstvi na depozitnih podračunih ima samo izvajalec avkcij na 
podlagi nepreklicnega pooblastila s strani udeleženca avkcije v obliki dopolnila IV-2 – Nepreklicno 
pooblastilo, s katerim udeleženec avkcije izvajalca avkcije pooblašča za upravljanje s temi finančnimi 
sredstvi za pokrivanje in finančne poravnave, ki izhajajo iz dnevnih avkcij.  

Obresti na denarna sredstva na depozitnih podračunih so last imetnikov 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 udeleženec avkcije denarna sredstva ali del sredstev dvigniti iz svojega podračuna, mora 
poslati pisno zahtevo izvajalcu avkcij. Finančna sredstva so vrnjena na uporabnikov bančni račun, ki 
ga je navedel na Prijavi na avkcije, v petih (5) delovnih dneh od dne, ko je sistemski operater zahtevo 
prejel. 

Stroški vodenja depozitnih podračunov bremenijo izvajalca avkcij. 

 
6.2 Kritje za dnevne avkcije  

Udeleženci dnevnih avkcij morajo na svojih depozitnih podračunih/bančnih garancijah vzdrževati 
denarna sredstva kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz dodeljenih prenosnih 
zmogljivosti. Bančna garancija mora biti predložena izvajalcu avkcij v skladu z zahtevami določenimi v 
Dodatku IV-3. 

Pred vsako avkcijo mora izvajalec avkcij v avkcijski sistem oddati 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 zadnji delovni dan pred izvajanjem avkcije, in 
ne upošteva prenosov in drugih sprememb stanja na podračunih, ki so bile zabeležene po tem času. 
Polog na depozitni podračun je mogoč samo ob delovnih dneh. 

Za udeležence avkcij, ki so namesto depozitnega podračuna poskrbeli za bančno garancijo, izvajalec 
avkcije v avkcijski sistem vnese vsoto bančnega jamstva zmanjšano za neporavnane obveznosti. 



 

 - 39 -  

Na avkciji lahko udeleženci avkcije podajo ponudbe, katerih vsota (skupaj z DDV, ki ga prišteje 
avkcijski sistem) ne sme preseči stanja denarnih sredstev na depozitnem podračunu/vsote bančnega 
jamstva. 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/bančnem jamstvu preko aplikacije za trgovanje. 

Če se udeleženec odloči za sodelovanje v več avkcijah, ki se izvajajo hkrati, se podane ponudbe v 
vseh avkcijah, na katerih sodeluje udeleženec, odštejejo od razpoložljivega stanja denarnih sredstev 
na depozitnem podračunu/bančnem jamstvu ali kritja posameznega udeleženca. 

 
6.3 Poravnava za dnevne avkcije  

Poravnava za dnevne avkcije se izvede takoj po objavi rezultatov avkcij. Izvajalec avkcije se poplača z 
depozitnega podračuna udeleženca avkcije v celotni višini obveznosti, ki izhajajo iz avkcije. Račune 
Izvajalec avkcij pošilja mesečno samo za namene informiranja/računovodstva. 

Udeležencem avkcije, ki namesto depozitnega podračuna priskrbijo 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 plačilo računa se vrednost bančne garancije dvigne za plačan 
znesek. 

 
6.4 Poravnava za mesečne avkcije  

Ko se objavijo rezultati mesečnih avkcij, izda izvajalec avkcij udeležencu avkcije predračun za celotno 
dodeljeno obdobje. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za dodeljene prenosne zmogljivosti 
poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo na 
bančni račun izvajalca avkcij. 

Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje 
avkcije za dnevne PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane mesečne PTR. Podjetje ELES 
bo izdalo račune za mesečno dodeljene PTR najkasneje dva (2) delovna dnevna po plačilu 
predračuna. 

Če udeleženec avkcije svojih obveznosti ne poravna delno ali v celoti v določenem roku, se celotna 
prenosna zmogljivost, ki je bila dodeljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot 
nedodeljena in jo lahko izvajalec avkcije ponuja v prihodnjih avkcijah. 

 
6.5 Poravnava za letne avkcije  

Ko se objavijo rezultati letnih avkcij, izda izvajalec avkcij vsem nosilcem PTR, katerim so bile 
dodeljene prenosne zmogljivosti, predračun. Predračuni se potem izdajajo v mesečnih obrokih 
osnovanih na dejanskem številu MWh v računskem mesecu. Prvi predračun se izda za obdobje prvih 
dveh mesecev (januar in februar), nato se preostali predračuni izdajajo enkrat mesečno (februarja za 
marec). Nosilci PTR morajo svoje obveznosti za dodeljene prenosne zmogljivosti poravnati v roku in v 
višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo na bančni račun izvajalca 
avkcije. 

Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za mesečno 
avkcijo za PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane letne PTR. Podjetje ELES bo izdalo 
račune za dodeljene letne PTR najkasneje dva (2) delovna dneva po plačilu predračuna. 
Če imetnik PTR svojih obveznosti ne poravna delno ali v celoti v določenem roku, se celotna prenosna 
zmogljivost, ki je bila dodeljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot nedodeljena in 
jo izvajalec avkcije ponuja v prihodnjih avkcijah. 
 

6.6 Pritožba na izdan račun 
Morebitna pritožba na izdan račun mora biti posredovana podjetju ELES v pisni obliki v petih (5) 
delovnih dneh od izdaje računa. Po preteku tega roka velja, da se nosilec PTR z izdanim računom 
strinja. Pritožba mora vsebovati natančen opis in razloge za zavrnitev računa. Pritožba v nobenem 
primeru ne razrešuje obveznosti nosilca PTR po plačilu računa. 
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6.7 Poravnava obveznosti iz naslova vračila in/ali znižanja prenosnih zmogljivosti 

V primeru vračila prenosnih zmogljivosti so nosilci PTR obvezani izdati račun (temelječ na podatkih, ki 
jih posreduje ELES) izvajalcu avkcij v prvem tednu meseca M za mesec M-1 skupaj za letne in 
mesečne PTR. ELES bo račun poravnal v petnajstih (15) dneh od datuma prejetja računa. V primeru 
znižanja prenosnih zmogljivosti morajo nosilci PTR ELES-u posredovati račun za povračilo avkcijske 
cene skladno s členom 2.04 teh avkcijskih pravil. Račun mora biti posredovan (temelječ na podatkih, 
ki jih posreduje ELES) v prvem tednu meseca M za mesec M-1 skupaj za letne in mesečne PTR. 
ELES bo povračilo nakazal v petnajstih (15) dneh od datuma prejetja računa.  

Račun za povračilo avkcijske cene ni predmet obračuna DDV. 
 

7 Spori in zadevna zakonodaja 
Razen v sporih med podjetjem ELES in udeleženci avkcije, ki izvirajo iz dostopa do prenosnega 
omrežja kot je to opredeljeno v energetskem zakonu, ki se obravnavajo izključno v skladu z slovensko 
zakonodajo, se vsi spori med podjetjem TERNA in udeleženci avkcije ter podjetjem ELES in 
udeleženci avkcije rešujejo v skladu z členom 10.05 avkcijskih pravil. 
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Dopolnilo IV-1. Prijava na avkcije za dodeljevanje 
čezmejnih prenosnih zmogljivosti 
 

PRIJAVA NA AVKCIJE ZA DODELJEVANJE ČEZMEJNIH PRENOSNIH 
ZMOGLJIVOSTI 

 
S prijavo vlagatelj podaja vlogo za sodelovanje na avkcijah za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmoglji-
vosti, ki jih organizira in izvaja Elektro-Slovenija, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja.  
 
Medsebojni odnosi med vlagateljem vloge in izvajalcem avkcij so urejeni v skladu s Pravilnikom o načinu 
in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, Aktom o načinu in pogojih dodeljevanja čezmej-
nih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji ter Avkcijskimi pravili za dostop do čezmejnih pre-
nosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji. 
 
1. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU 
 

Polni naziv ali ime vlagatelja  

Sedež oz. naslov vlagatelja  

Kraj / poštna številka  

Država  

Naslov za pošiljanje pošte (v kolikor le-ta ni 
enak sedežu vlagatelja) 

 

Telefon  

Davčna številka  

Matična številka vlagatelja  

EIC koda vlagatelja  

 
2. OZNAKA AVKCIJ, NA KATERIH IMA VLAGATELJ NAMEN SODELOVATI (označiti z da ali ne) 

 

Letna avkcija  

Mesečne avkcije  Smer Slovenija -> Avstrija 

Dnevne avkcije*  

Letna avkcija  

Mesečne avkcije  Smer Slovenija->Italija 

Dnevne avkcije*  

Letna avkcija  

Mesečne avkcije  Obe smeri Slovenija<-> Hrvaška 

Dnevne avkcije*  

* Izpolnjen in priložen obrazec Nepreklicno pooblastilo za uporabo deponiranih denarnih sredstev na 
depozitnem podračunu 
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3. OSEBE, POOBLAŠČENE ZA SODELOVANJE NA AVKCIJAH 
 

Ime in priimek  1. 2. 

Službeni telefon   

Mobilni telefon    

Faks    

E-mail naslov *   

 

Ime in priimek  3. 4. 

Službeni telefon   

Mobilni telefon    

Faks    

E-mail naslov *   

* e-mail naslovi se uporabljajo za vso komunikacijo povezano z izvajanjem avkcij. V primeru skupnega e-
mail naslova, na katerega želite prejemati vso elektronsko pošto, ga prosim dodajte spodaj. 
 
Skupen e-mail naslov:_______________________________________ 
 
4. DEŽURNI, POOBLAŠČENI ZA UKREPANJE V PRIMERU OMEJITVE UPORABE DODELJENIH 

ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI 
 

Ime in priimek  1. 2. 

Dežurna telefonska številka 
(dosegljiva 24 ur) 

  

Faks   

E-mail naslov   

 
5. FINANČNI PODATKI TER KONTAKTNA OSEBA ZA FINANČNE ZADEVE 
 

Naziv banke udeleženca  

Naslov banke udeleženca  

SWIFT koda  

IBAN koda  

 
 

Ime in priimek 1. 2. 

Službeni telefon   

Mobilni telefon   

Faks   

E-mail naslov*   

*za vso elektronsko pošto povezano z obračunom in finančno poravnavo izvedenih avkcij 
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6. ZAHTEVANA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 
 
• Overjena kopija bilančne pogodbe, v kolikor sistemski operater ni sopodpisnik te pogodbe ali over-

jena kopija pogodbe o izravnavi z odgovornim bilančne skupine.  
• Izpisek iz sodnega registra podjetij, katerega datum ni starejši od šestdeset (60) dni. V primeru, da 

v državi, kjer ima vlagatelj prijave na avkcijo sedež, sodni organi ne izdajajo takega potrdila, ga 
mora vlagatelj nadomestiti s potrdilom drugega pristojnega organa. 

• Dokument, ki dokazuje, da je podpisnika prijave zakoniti zastopnik pooblastil (v primeru, da prijava 
ni podpisana s strani osebe, ki je kot zakoniti zastopnik navedena v dokazilu iz prejšnjega točke). 

 
 
7. IZJAVE 
 
Vlagatelj izjavlja, da je bil pred podpisom te izjave seznanjen z relevantnimi pravilniki skladno z izpolnjeno 
tabelo pod točko 2 te Prijave in se z njimi strinja. Vlagatelj izjavlja, da so vsi podatki dani v tej prijavi in 
navedenih prilogah k tej prijavi resnični in pravilni. Vlagatelj izjavlja, da bo v najkrajšem možnem času 
sporočil vse morebitne spremembe osnovnih podatkov ali kontaktov podanih na tej Prijavi na avkcije. Vse 
morebitne spremembe morajo biti podane s ponovno izpolnitvijo Prijave na avkcije za dodeljevanje čez-
mejnih prenosnih zmogljivosti z žigom ter podpisom pooblaščene osebe. 
 
Vlagatelj soglaša, da izvajalec avkcij opravi potrebne poizvedbe pri pristojnih organih v primeru, ko je to 
potrebno. Pridobljeni podatki se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe avkcij in finančne poravnave. 
 
 
Kraj:         Datum: 
 
 
 
Ime in priimek z nazivom: 
         
 
Podpis:       Žig: 

 
 



 

 - 47 -  

 

Dopolnilo IV-2. NEPREKLICNO POOBLASTILO 
 
Skladno z določili Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti z dne 
___________ in skladno s pravili in predpisi sistemskega operaterja, Elektro-Slovenija, d. o. o., 
 
(ime podjetja) ________________________________________________________, ki ga predstavlja 
 
 _____________________________ . 
 
izdaja 
 
 
podjetju ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 
 
naslednje 
 

 
NEPREKLICNO POOBLASTILO 

 
 
 
za neomejeno razpolaganje s sredstvi, položenimi na podračun št. SI56290000152003028____ na 
depozitnem transakcijskem računu št. SI56290000152003028, ki je last ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., 
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana. 
 
Banka in številka računa: 

− številka računa (IBAN): SI56290000152003028; 
− naslov banke: UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana; 
− koda SWIFT (BIC): BACXSI22. 

 
 
Kraj: ___________, datum: _________ 
 
 
 

 ______________________ 
                (podpis predstavnika udeleženca avkcije) 



 

 - 48 -  

 
Dopolnilo IV-3. BANČNA GARANCIJA 
 Garancija za plačilo št. … 
 
Ime banke – poroka: ………………………….. 
  
Prosilec: ……………………. 
 
Koristnik: Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, Slovenija 
 
Vsota: …………………….. EUR 
 
Datum izteka veljavnosti: 
 
Kot banka …(banka) smo bili obveščeni, da bo naša stranka .... (prosilec) sodelovala na avkciji 
razpoložljive prenosne zmogljivosti na slovensko-italijanski meji. 
 
Skladno s Pravilnikom za izvajanje avkcij, ki je objavljen na spletni strani www.eles.si, bo kot zavarovanje 
za obveznosti stranke izdana bančna garancija. 
Na zahtevo podjetja ….. (prosilec), naša banka ……(banka) nepreklicno in brezpogojno prevzema 
obveznost plačila na prvo zahtevo, brez pravice po ugovoru ali obrambi, za vse vsote do največ 
                                                       ………… EUR 
ob prejemu pisnega zahtevka, ki navaja, da je zahtevana vsota zapadla in da podjetje …… (prosilec) ni 
izpolnilo svojih zahtev. 
 
Za identifikacijo mora biti vaša zahteva za plačilo predstavljena preko vmesnika banke prvega razreda, ki 
potrjuje, da so podpisi pravno zavezujoči za vaše podjetje. Če bo banka uporabila sistem SWIFT, mora 
vedno poslati celotno zahtevo za plačilo in hkrati potrditi, da nam je bil posredovan izvirnik dokumenta, ki je 
pravno zavezujoč za vaše podjetje.  
 
Celotna vsota te garancije se zmanjša za vsa plačila, ki smo jih že izplačali v okviru te garancije. 
 
Zahtevo za izplačilo moramo prejeti najkasneje na datum izteka veljavnosti. To jamstvo postane nično in 
neveljavno na datum izteka veljavnosti, ne glede na to, ali nam je bilo na ta datum tudi vrnjeno. 
 
Obveznosti te garancije nas (poroka) je mogoče pred datumom izteka veljavnosti razvezati samo s pisnim 
privoljenjem koristnika. 
 
Vsa plačila morajo biti opravljena najkasneje 7 delovnih dni po sprejemu zahteve za plačilo.  
 
To jamstvo ureja slovenska zakonodaja, v primeru sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.                  

                                                               Podpis poroka 
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PRILOGA I. Izjava o sprejemu  
  Udeleženec avkcije:   
 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
(ime, položaj, naslov)  
 

Koda EIC:  ____________________________________________________ 
 

S tem vas obveščamo o naši nameri sodelovanja na avkcijah razpoložljive prenosne zmogljivosti za 
prenose električne energije med Italijo in  

 Avstrijo  
 Francijo 
 Grčijo 
 Slovenijo 
 Švico 

za naslednje smeri in produkte, kot so navedeni v prilogi te izjave o sprejemu. 
Izpolnjujemo vse zahteve za sodelovanje, ki jih določa angleška verzija te Pravilnika za dostop do 
interkonekcijskih zmogljivosti na italijanski meji z Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico za leto 2010 
(v nadaljevanju Avkcijska pravila), njegove priloge in dodatki, kot veljajo za interkonekcije, za katere smo 
najavili svoje delovanje. Poleg tega smo prebrali in se v celoti ter brezpogojno strinjamo, da nas 
zavezujejo vsi pravilniki, predpisi in zahteve IT, ki jih določa Pravilnik za dostop do interkonekcijskih 
zmogljivosti na italijanski meji z Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico, ki so bili objavljeni na 
avkcijskih spletnih straneh in veljajo ob času izvedbe posameznih transakcij. 
Zavedamo se, da je lahko naša pravica do sodelovanja na avkcijah umaknjena v primeru kršitve 
predpisov Avkcijskih pravil na italijanski meji z Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico.  
Priskrbeli bomo vsa jamstva in garancije, ki jih zahtevajo Avkcijska pravila na italijanski meji z Avstrijo, 
Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico. 
S tem izjavljamo, da smo zakonito in pravilno ustanovljeni skladno z zakonodajo države …………….. 
[država, kjer ima udeleženec svoj sedež], imamo ugled na svojem področju in veljavno delujemo po 
zakonodaji države ………… [država, kjer ima udeleženec svoj sedež]. Poleg tega s tem jamčimo, da v 
zakonodaji države …………….[država, kjer ima udeleženec svoj sedež] ni določil, ki bi nam preprečevala 
sodelovati na avkcijah in izpolnjevati naše obveznosti, ki izhajajo iz avkcij, da ne spadamo v primere, ki jih 
omenja 45. člen Direktive 2004/18/ES in, če sodelujemo na avkcijah med Italijo in Švico ter imamo sedež 
v Švici, da izpolnjujemo enakovredne pravne zahteve švicarske zakonodaje. 
Zavezujemo se, da vas bomo neposredno obvestili v primeru kakršnih koli sprememb v pravnem položaju 
podjetja, ki zadevajo to izjavo. 
Izvajalce avkcij izrecno pooblaščamo, da lahko objavijo ime našega podjetja v primeru dodelitve PTR z 
letnimi, mesečnimi in dnevnimi avkcijami na ustrezni avkcijski spletni strani.  
____________________________ _________________ 
Datum 
_____________________________________________ 
Ime in položaj 
 
Z ustreznimi pooblastili za izvajanje te funkcije. ______________________________________  
Podpis  



 

 - 50 -  

PRILOGA K IZJAVI O SPREJEMU: 
ZAHTEVA ZA SODELOVANJE NA AVKCIJI  
 

Z uporabo Izjave o sprejemu želi podjetje ______________________1 sodelovati na avkcijah v smeri: 

-(a)   iz Avstrije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer a.1:  Letna avkcija  

Primer a.2:  Mesečna avkcija  

Primer a.3:  Dnevna avkcija  

-(b)   Iz Italije v Avstrijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer b.1:  Letna avkcija  

Primer b.2:  Mesečna avkcija  

Primer b.3:  Dnevna avkcija  

 
-(c)   iz Francije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer c.1:  Letna avkcija  

Primer c.2:  Mesečna avkcija  

Primer c.3:  Dnevna avkcija  

-(d)   iz Italije v Francijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer d.1:  Letna avkcija  

Primer d.2:  Mesečna avkcija  

Primer d.3:  Dnevna avkcija 

 
-(e)   iz Grčije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer e.1:  Letna avkcija  

Primer e.2:  Mesečna avkcija  

Primer e.3:  Dnevna avkcija  

-(f)   iz Italije v Grčijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer f.1:  Letna avkcija   

Primer f.2:  Mesečna avkcija  

Primer f.3:  Dnevna avkcija 
 

-(g)   iz Slovenije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer g.1:  Letna avkcija  

Primer g.2:  Mesečna avkcija  

Primer g.3:  Dnevna avkcija  

                                                 
1 Ime podjetja, udeleženca avkcije 
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-(h)   iz Italije v Slovenijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer h.1:  Letna avkcija  

Primer h.2:  Mesečna avkcija  

Primer h.3:  Dnevna avkcija 

 
-(i)   iz Švice v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer i.1:  Letna avkcija  

Primer i.2:  Mesečna avkcija  

Primer i.3:  Dnevna avkcija  

-(j)   iz Italije v Švico, kot je označeno v nadaljevanju: 

Primer j.1:  Letna avkcija  

Primer j.2:  Mesečna avkcija  

Primer j.3:  Dnevna avkcija 

 

--- o O o --- 

 

 




