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1 Definicije izrazov 

 

ČPZ ....................................... čezmejne prenosne zmogljivosti (razpoložljive čezmejne 

prenosne zmogljivosti). 

Pogodba o dvostranskem spajanju trgov…………… pogodba med italijanskim in slovenskim 

sistemskim operaterjem prenosnega omrežja ter italijansko in 

slovensko energetsko borzo, ki določa referenčni okvir za 

opredelitev glavnih funkcij projekta dvostranskega spajanja 

trgov. 

Pogodba o večstranskem spajanju trgov operativna pogodba, ki ureja več regionalno 

spajanja trgov. 

Ponovitvena avkcija .............. postopek, ki se uporablja v primeru, ko so tekom avkcijskega 

trgovanja za dan vnaprej dosežene ali presežene mejne 

cenovne vrednosti. 

PX ......................................... energetska borza. 

Spajanje trgov  ...................... mehanizem za usklajevanje dveh ali več energetskih trgov 

sosednjih območij, ki vključuje upravljanje čezmejnih 

prenosnih zmogljivosti med območji in trgovanje z energijo. 

Stranke ................................. energetske borze in sistemski operaterji prenosnega omrežja v 

Pogodbi o večstranskem spajanju trgov. 

Tržni udeleženec ................... borzni udeleženec, ki je bil sprejet na posamezni trg. 

TSO ...................................... sistemski operater prenosnega omrežja. 
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2 Splošne določbe  

(1) Časovni roki in sporočila trgu pri trgovanju za dan vnaprej določajo postopke za spajanje 

trgov.  

(2) Časovni roki in sporočila trgu pri trgovanju za dan vnaprej so določeni skladno s Pogodbo o 

večstranskem spajanju trgov ali Pogodbo o dvostranskem spajanju trgov.  

(3) Spajanje trgov je razdeljeno v tri ločene postopke:  

a) postopek pred začetkom spajanja (čas objave ČPZ) 

b) postopek spajanja; 

c) postopek po zaključitvi spajanja (objava rezultatov spajanja trgov). 

(4) Odvisno od razmer na trgu bodo za vsak postopek spajanja trgov veljale naslednje časovnice 

trgovanja za dan vnaprej: 

a) normalne časovnice ali 

b) rezervne časovnice ali 

c) nadomestne časovnice ali 

d) časovnice pri dvostranskem spajanju trgov na slovensko-italijanski meji ali 

e) časovnice izoliranega trga. 

(5) V primeru sprožitve ponovitvene avkcije se časovnice ponovitvene avkcije uporabljajo za 

postopek spajanja. 

(6) Družba BSP lahko tržnim udeležencem v primeru rezervnih časovnic, nadomestnih časovnic, 

časovnic pri dvostranskem spajanju trgov na slovensko-italijanski meji, časovnic izoliranega 

trga in časovnic ponovitvene avkcije po elektronski pošti pošlje sledeča sporočila:  

a) sporočila, posredovana tretjim osebam (ExC); 

b) nujna sporočila trgu (UMM); 

c) sporočila izoliranega trga (BSP). 

2.1 Časovni rok za vnos ponudb  

(1) Časovni rok za vnos ponudb je čas, do katerega lahko tržni udeleženci vnašajo in 

upravljajo svoje ponudbe.  
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(2) Časovni rok za vnos ponudb je v primeru normalnih in rezervnih časovnic nastavljen na 

12.00 po srednjeevropskem času.  

(3) V primeru nadomestnih časovnic, časovnic pri dvostranskem spajanju trgov, časovnic 

izoliranega trga in časovnic ponovitvene avkcije bo družba BSP določil nov časovni rok 

za vnos ponudb in tržnim udeležencem poslal sporočila trgu po elektronski pošti.  

2.2 Delna in popolna prekinitev spajanja trgov 

(1) Razglasitev delne prekinitve spajanja trgov je situacija, v kateri pride do prekinitve spajanja 

trgov na eni ali več mejah, če spajanje trgov do dane ure ne more zagotoviti pravih 

rezultatov. V tem primeru za postopke spajanja trgov veljajo nadomestne časovnice.  

(2) Razglasitev popolne prekinitve spajanja trgov je situacija, v kateri pride do prekinitve 

spajanja trgov na vseh mejah, če spajanje trgov do dane ure ne more zagotoviti pravih 

rezultatov. V tem primeru za postopek spajanja trgov veljajo nadomestne časovnice.  

2.2.1 Vnaprej znana delna in popolna prekinitev spajanja trgov  

(1) Če težava, ki je povzročila delno ali popolno prekinitev spajanja trgov, naslednji trgovalni 

dan še ni odpravljena, lahko stranke vnaprej razglasijo delno ali popolno prekinitev spajanja 

trgov. V tem primeru velja dvostransko spajanje trgov na slovensko-italijanski meji.  

2.3 Nadomestna eksplicitna avkcija 

(1) Nadomestna eksplicitna avkcija je rešitev, ki se uporabi na zadevnih mejah v primeru delne 

ali popolne prekinitve spajanja trgov v obliki eksplicitne avkcije.  

(2) Nadomestno eksplicitno avkcijo za italijansko-slovensko mejo izvede družba JAO (Joint 

Allocation Office). 

2.4 Dvostransko spajanje trgov na slovensko-italijanski meji 

(1) Tudi v primeru, če je razglašena delna ali popolna prekinitev spajanja trgov, italijanski in 

slovenski TSO ter energetski borzi ostanejo povezani na slovensko-italijanski meji. V tem 

primeru lahko BSP sporočilom trgu doda status obveščanja za dvostransko spajanje trgov na 

slovensko-italijanski meji.  
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3 Sporočila trgu  

3.1 Sporočila, posredovana tretjim osebam  

ID sporočila Naslov sporočila 
Čas 

pošiljanja 

Obvestilo za dvostransko 

spajanje trgov na italijansko-

slovenski meji 

ExC_01 
Mejne vrednosti dosežene – ponovno odprtje 

knjige ponudb 
ASAP Ne 

ExC_02 Zamuda pri objavi rezultatov spajanja trgov 12:42 Ne 

ExC_03a 
Vnaprej znana nadaljnja zamuda seje spajanja 

trgov 

Nadaljnja zamuda seje spajanja trgov 

10:00 

12:20 
Da 

ExC_03b 
Vnaprej znana možna popolna prekinitev spajanja 

trgov 

Možna popolna prekinitev spajanja trgov 

10:00 

13:20 
Da 

ExC_04a 
Delna prekinitev spajanja trgov – vnovično 

odprtje knjig ponudb 
12:40 Da 

ExC_04b Popolna prekinitev spajanja trgov 13:50 Da 

ExC_05a Vnaprej znana delna prekinitev spajanja trgov 10:30 Da 

ExC_05b Vnaprej znana popolna prekinitev spajanja trgov 10:30 Da 

3.2 Nujna sporočila trgu  

ID sporočila Naslov sporočila 
Čas 

pošiljanja 

Obvestilo za dvostransko 

spajanje trgov na italijansko-

slovenski meji 

UMM_01 
Zamuda pri objavi končnih rezultatov spajanja 

trgov 
13:00 Ne 

UMM_02 
Možna delna prekinitev spajanja trgov za eno ali 

več mej 
11:15 Ne 

UMM_02a 
Tveganje delne prekinitve spajanja trgova na 

slovensko-hrvaški meji 
11:15 Ne 

UMM_03 Ena ali več mej je prekinjenih 11:45 Ne 

UMM_03a 
Prekinitev spajanja trgov na slovensko-hrvaški 

meji 
11:45 Ne 
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3.3 Sporočila izoliranega trga  

ID sporočila Naslov sporočila Čas pošiljanja 

BSP_01 Zamuda rezultatov dvostranskega spajanja trgov 

30 min po novem 

časovnem roku za 

vnos ponudb 

BSP_02 
Prekinitev spajanja trgov na italijansko-slovenski 

meji 
15:15 
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4 Postopki spajanja trgov  

4.1 Postopki spajanja trgov z normalnimi časovnicami  

(1) Če ni motenj v sistemih, s katerimi upravljajo stranke, veljajo naslednje časovnice: 

a) Čas objave ČPZ je nastavljen na 10:20; 

b) Časovni rok za vnos ponudb je nastavljen na 12:00; 

c) Čas objave rezultatov spajanja trgov je nastavljen na 12:56. 

4.2  Čas objave za postopke ČPZ  

Čas Postopek Časovnice Opis 

10:20 Čas objave ČPZ Normalna  

11:15 Pošiljanje sporočila UMM_02 Rezervna 

Če ČPZ za italijansko-slovensko, avstrisjko-

slovensko ali slovensko-hrvaško mejo niso 

objavljeni, se UMM_02 pošlje tržnim 

udeležencem. 

11:35 
JAO zaključi s sprejemom  ponudb za 

nadomestno eksplicitno avkcijo za zadevno mejo 
 Glejte nadomestno eksplicitno avkcijo. 

11:45 Zadnji rok za objavo ČPZ Rezervna  

11:45 Spajanje na zadevni meji je prekinjeno Nadomestna 
Če ČPZ za zadevno mejo niso objavljeni do 

11:45, je spajanje na zadevni meji prekinjeno. 

11:45 Pošiljanje sporočila UMM_03 Nadomestna  

Do 11:55 
JAO objavi rezultate nadomestne eksplicitne 

avkcije za zadevno mejo 
 Glejte nadomestno eksplicitno avkcijo. 

12:00 Časovni rok za vnos ponudb Normalna  
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4.3 Postopek v primeru neizpolniteve obveznosti s strani osrednje 

nasprotne stranke 

Čas Postopek Časovnice Opis 

11:15 Pošiljanje sporočila UMM_02a Rezervna 

Če slovenska in/ali hrvaška osrednja nasprotna 

stranka zaradi tehničnih ali drugih težav ne 

moreta izvesti finančne poravnave, se pošlje 

sporočilo UMM_02a: Tveganje delne prekinitve 

spajanja trgov na slovensko-hrvaški meji. 

11:35 
JAO zaključi s sprejemom  ponudb za 

nadomestno eksplicitno avkcijo za slovensko-

hrvaško mejo 

 Glejte nadomestno eksplicitno avkcijo. 

11:45 Spajanje na slovensko-hrvaški je prekinjeno Nadomestna 

Če slovenska in/ali hrvaška osrednja nasprotna 

stranka ne moreta rešiti težav do 11:45, je 

spajanje trgov na slovensko-hrvaški meji 

prekinjeno. 

11:45 Pošiljanje sporočila UMM_03a Nadomestna  

Do 11:55 
JAO objavi rezultate nadomestne eksplicitne 

avkcije za slovensko-hrvaško mejo 
 Glejte nadomestno eksplicitno avkcijo. 

12:00 Časovni rok za vnos ponudb Normalna  

4.4 Postopek spajanja 

Čas Postopek Časovnice Opis 

12:00 Časovni rok za vnos ponudb Normalna  

12:20 Pošiljanje sporočila ExC_03a Rezervna 

Če BSP drugim energetskim borzam ne more 

zagotoviti svoje knjige ponudb, se tržnim 

udeležencem pošlje sporočilo ExC_03a. 

12:40 Zadnji rok za pošiljanje knjige ponudb BSP Rezervna  

12:40 Spajanje BSP je prekinjeno Nadomestna 

Če BSP drugim energetskim borzam ne more 

zagotoviti svoje knjige ponudb do 12:40, se 

spajanje BSP prekine. 

12:40 Pošiljanje sporočila ExC_04a Nadomestna 

Če BSP drugim energetskim borzam ne more 

zagotoviti svoje knjige ponudb do 12:40, se 

tržnim udeležencem pošlje sporočilo ExC_04a. 

12:40 – 

13:00 
Vnovično odpiranje knjige ponudb BSP Izolirani trg  

13:00 Časovni rok za vnos ponudb Izolirani trg  

13:10 Objava rezultatov izoliranega trga Izolirani trg  
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4.5 Postopek ponovitvene avkcije 

Čas Postopek Časovnice Opis 

Po 12:00 Pošiljanje sporočila ExC_01 
Ponovitvena 

avkcija 

Če so mejne vrednosti dosežene ali presežene, 

bo BSP poslal sporočilo ExC_01 z novim 

časovnim rokom za odprtje trga in novim 

časovnim rokom za vnos ponudb. 

hh:mm 

določen v 

ExC_01 

Novi časovni rok za odprtje trga 
Ponovitvena 

avkcija 

Borzni trgovec mora vnesti, spremeniti ali 

izbrisati ponudbe skladno z opisom, ki ga 

vsebuje sporočilo ExC_01. 

Časovni 

rok za 

odprtje 

trga + 10 

minut 

Novi časovni rok za vnos ponudb 
Ponovitvena 

avkcija 
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4.6 Postopek objave rezultatov spajanja trgov 

Čas Postopek Časovnice Opis 

12:42 Pošiljanje sporočila ExC_02 Rezervna 

V primeru težav z izračunom rezultatov spajanja 

trgov, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

ExC_02 

12:56 Čas objave rezultatov spajanja trgov Normalna  

13:00 Pošiljanje sporočila UMM_01 Rezervna 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

13:00, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

UMM_01 

13:20 Pošiljanje sporočila ExC_03a Rezervna 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

13:00, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

ExC_03a. V sporočilo ExC_03a se doda status 

potencialnega dvostranskega spajanja trgov na 

italijansko-slovenski meji. 

13:40 
JAO zaključi s sprejemom  ponudb za 

nadomestno eksplicitno avkcijo za italijansko-

slovensko mejo 

 Glejte nadomestno eksplicitno avkcijo 

13:50 Zadnji rok za objavo rezultatov spajanja trgov Rezervna  

13:50 Spajanje na IT-SI meji je prekinjeno Nadomestna 
Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

13:50, se spajanje na IT-SI meji prekine 

13:50 Pošiljanje sporočila ExC_04b Nadomestna 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

13:50, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

ExC_04b V sporočilo ExC_04b se doda status 

potencialnega dvostranskega spajanja trgov na 

italijansko-slovenski meji. 

Do 13:58 
JAO objavi rezultate nadomestne eksplicitne 

avkcije za zadevne meje 
 Glejte nadomestno eksplicitno avkcijo 

14:00–

14:20 
Vnovično odpiranje knjige ponudb BSP Izolirani trg  

14:20 Časovni rok za vnos ponudb Izolirani trg  

14:30 Objava rezultatov izoliranega trga Izolirani trg  
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5 Časovnice dvostranskega spajanja trgov  na slovensko-

italijanski meji  

(1) V primeru dvostranskega spajanja trgov na italijansko-slovenski meji za to mejo 

nadomestna eksplicitna avkcija ne bo na voljo. 

5.1 Razglasitev delne prekinitve spajanja trgov (ob 

12:40) 

Čas Postopek Časovnice Opis 

12:50–

13:00 
Vnovično odpiranje knjige ponudb BSP 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

13:00 Časovni rok za vnos ponudb 
Dvostransko 

spajanje trgov 
 

13:30 
Normalen čas za objavo rezultatov dvostranskega 

spajanja trgov 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

13:30 Pošiljanje sporočila BSP_01 
Dvostransko 

spajanje trgov 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

13:30, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

BSP_01  

15:15 
Zadnji rok za objavo rezultatov dvostranskega 

spajanja trgov 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

15:15 Spajanje na IT-SI meji je prekinjeno Izolirani trg 
Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

15:15, se spajanje na IT-SI meji prekine 

15:15 Pošiljanje sporočila BSP_02 Izolirani trg 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

15:15, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

BSP_02 

15:15–

15:35 
Odpiranje knjige ponudb BSP Izolirani trg  

15:35 Časovni rok za vnos ponudb Izolirani trg  

15:40 Objava rezultatov izoliranega trga Izolirani trg  
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5.2 Razglasitev popolne prekinitve spajanja trgov (ob 13:50) 

Čas Postopek Časovnice Opis 

14:00–

14:20 
Vnovično odpiranje knjige ponudb BSP 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

14:20 Časovni rok za vnos ponudb 
Dvostransko 

spajanje trgov 
 

14:50 
Normalen čas za objavo rezultatov dvostranskega 

spajanja trgov 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

14:50 Pošiljanje sporočila BSP_01 
Dvostransko 

spajanje trgov 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

14:50, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

BSP_01 

15:15 
Zadnji rok za objavo rezultatov dvostranskega 

spajanja trgov 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

15:15 
Spajanje na IT-SI meji je prekinjeno 

Pošiljanje sporočila BSP_02 
Izolirani trg 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

15:15, se spajanje na IT-SI meji prekine  

15:15–

15:35 
Vnovično odpiranje knjige ponudb BSP Izolirani trg  

15:35 Časovni rok za vnos ponudb Izolirani trg  

15:40 Objava rezultatov izoliranega trga Izolirani trg  

5.3 Razglasitev vnaprej znane delne ali popolne prekinitve 

spajanja trgov (ob 10:30) 

Čas Postopek Časovnice Opis 

10:30 Pošiljanje sporočila ExC_05a ali ExC_05a Nadomestna  

12:00 Časovni rok za vnos ponudb 
Dvostransko 

spajanje trgov 
 

12:30 
Normalen čas za objavo rezultatov dvostranskega 

spajanja trgov 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

12:30 Pošiljanje sporočila BSP_01 
Dvostransko 

spajanje trgov 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

12:30, se tržnim udeležencem pošlje sporočilo 

BSP_01 

15:15 
Zadnji rok za objavo rezultatov dvostranskega 

spajanja trgov 

Dvostransko 

spajanje trgov 
 

15:15 
Spajanje na IT-SI meji je prekinjeno 

Pošiljanje sporočila BSP_02 
Izolirani trg 

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni do 

15:15, se spajanje na IT-SI meji prekine 

15:15–

15:35 
Vnovično odpiranje knjige ponudb BSP Izolirani trg  

15:35 Časovni rok za vnos ponudb Izolirani trg  

15:40 Objava rezultatov izoliranega trga Izolirani trg  

 


