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1 Definicije izrazov 

ATC ............................................... Č PZ (čezmejne prenosne zmogljivosti). 

Avkcijska seja za dan vnaprej.. ................................. obdobje trgovanja pri avkcijskem 

trgovanju, določeno s spajanjem trgov. 

Avkcijsko trgovanje za dan vnaprej ....................... način trgovanja, pri katerem se 

usklajevanje izvede samo v fazi izračuna cene. 

Avkcijska seja znotraj dneva…………………………  obdobje trgovanja pri avkcijskem 

trgovanju znotraj dneva. 

Avkcijsko trgovanje znotraj dneva .......................... način trgovanja, pri katerem se 

usklajevanje izvede samo v fazi izračuna cene, ki se 

lahko ponovi večrat za posamezni dobavni dan, skladno 

z Definicijo trga. 

Bančna garancija ................... oblika finančne garancije, ki je zagotovljena v skladu s 

Pravili. 

Bančni sistem .......................... sistem, ki ga uporablja poravnalna banka za finančno 

poravnavo. 

Borza ........................................... vsi trgi, ki jih upravlja družba BSP. 

Borzni član ................................ neodvisni borzni udeleženec. 
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Borzni trgovec ......................... uslužbenec borznega udeleženca, ki ga imenuje borzni 

član in ga družba BSP sprejme kot borznega trgovca za 

največ enega borznega člana in za poljubno število 

pridruženih članov borznega člana, ki je pooblaščen za 

sodelovanje v trgovanju na posameznih trgih v imenu 

borznega udeleženca. 

Borzni udeleženec ................. borzni član ali pridruženi član. 

BSP ............................................... družba BSP Energetska Borza d.o.o. z registriranim 

sedežem v Ljubljani, Slovenija, ki upravlja borzo ter 

zadevne trgovalne aplikacije in aplikacije za kliring v 

skladu s Pravili. 

CZC .............................................. prenosna zmogljivosti med trgovalnimi območji. 

Dan dobave ali dan storitve. ..................................... dan, ko so sklenjeni posli fizično 

izpolnjeni. 

Definicija produktov ............. dokument, ki določa produkte, s katerimi se trguje na 

borzi v skladu s Splošnimi pravili in Pravili trgovanja. 

Delovni dan .............................. vsak dan od ponedeljka do petka, na katerega je 

mogoč prenos denarnih sredstev preko banke tako v 

Sloveniji kot tudi v Italiji. 

Depozitni podračun ............. račun, odprt v imenu klirinškega člana v okviru 

depozitnega računa. 

Depozitni račun ...................... denarni račun, odprt pri poravnalni banki, na katerem 

se hranijo finančne garancije, plačane z denarjem. 



DEFINICIJA TRGA 

- Slovenija - 

različica 2.6 

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2019 Vse pravice so pridržane. 

 3 

Dogovorjena obrestna mera… .................................. obrestna mera, o kateri se s 

Pogodbo o višini obrestnih mer poravnalna banka in 

družba BSP dogovorita za denar na depozitnih računih 

pri poravnalni banki. 

Država, v kateri BSP izvaja borzno dejavnost .... država, za katero družbo BSP 

upravlja tržne aplikacije in/ali aplikacije za kliring. 

Enotno spajanje trgov znotraj dneva .................... stalen postopek, pri katerem hkrati 

potekata ujemanje prejetih nakupnih in prodajnih 

ponudb ter dodeljevanje čezmejnih prenosnih 

zmogljivosti med trgovalnimi območji za različna 

trgovalna območja na trgu znotraj dneva. 

Faza .............................................. faza v posameznem načinu trgovanja. 

Faza izračuna cene ............... faza v avkcijski seji za dan vnaprej ali avkcijski seji 

znotraj dneva, ko se izvede usklajevanje in se določi 

marginalna cena. 

Faza mirovanja ........................ faza v avkcijski seji za dan vnaprej ali avkcijski seji 

znotraj dneva, ko lahko nadzor trgovanja spremlja in 

preizkuša rezultate avkcije ter upravlja ponudbe, 

vnesene v fazi trgovanja. 

Faza neaktivnosti  .................. faza v avkcijski seji za dan vnaprej, avkcijski seji znotraj 

dneva, seji sprotnega trgovanja znotraj dneva ali seji 

OTC kliringa, ko lahko borzni udeleženci dostopajo 

samo do rezultatov svojega trgovanja in jih prenašajo. 
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Faza poziva ............................... faza v avkcijski seji za dan vnaprej ali avkcijski seji 

znotraj dneva, ko lahko borzni udeleženci vnašajo in 

upravljajo svoje ponudbe. 

Faza trgovanja ......................... faza v seji sprotnega trgovanja znotraj dneva ali seji 

OTC kliringa. 

Faza trgovanja za izravnavo sistema ..................... faza v seji sprotnega trgovanja 

znotraj dneva, v kateri je ponudbe mogoče skleniti 

samo za ponudbo za izravnavo sistema. 

Finančna garancija ................ poroštvo, ki ga mora klirinški član predložiti kot 

zavarovanje za izpolnitev svojih obveznosti do družbe 

BSP. 

Fizična dobava produkta ... začetek fizičnega izpolnjevanja sklenjenih poslov. 

Kliring .......................................... sklop postopkov, ki vključuje registracijo, izstavljanje 

računa in njihovo finančno poravnavo, ter zavarovanje 

sklenjenih poslov s premoženjem. 

Kliring na slovenskem borznem trgu z elektriko aplikacija za kliring, ki jo upravlja 

družba BSP za kliring poslov za elektriko, dobavljeno v 

Republiki Sloveniji, in ki jo BSP upravlja v skladu s to 

Definicijo trga. 

Klirinška transakcija ............... transakcija, vzpostavljena znotraj postopka registracije 

nepreklicno sklenjenega posla, registriranega za kliring, 

ki predstavlja podlago za finančno poravnavo. 

Klirinški član ............................. borzni udeleženec. 
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Klirinški zapis ........................... računi in spremljajoča poročila z informacijami o 

postopkih, ki so bili izvedeni pri kliringu nepreklicno 

sklenjenih poslov. 

Knjiga ponudb ........................ knjiga, ki vsebuje vse ponudbe, vnesene v trgovalno 

aplikacijo, vključno z njihovim stanjem v kateremkoli 

trenutku, vsaj toliko časa, dokler nepreklicno sklenjeni 

posli posameznika niso registrirani v kliringu. 

Knjiga ponudb enotnega spajanja trgov znotraj dneva..  vrsta odprte knjige 

ponudb, ki vsebuje vse ponudbe spajanja znotraj dneva. 

Nadzor trgovanja ................... borzni organ, odgovoren za nadzorovanje in 

spremljanje trgovalnih poslov ter pravic v trgovalni 

aplikaciji. 

Nedelovni dan......................... vsaka sobota, nedelja ali katerikoli državni praznik v 

Sloveniji ali Italiji, na katerega ni mogoče zagotoviti 

prenosa denarnih sredstev preko banke. Nedelovni 

dnevi za slovenski borzni trg z elektriko so določeni v 

Dodatku št. 1. 

Neizpolnitev obveznosti ..... pojav, ko klirinški član ne izpolni svojih obveznosti v 

skladu s Pravili (ni izvršil načrtovanega plačila ali 

načrtovane dobave ali ni pravočasno predložil 

zahtevanih finančnih garancij) ali pojav dogodka in/ali 

obstoj okoliščin, na podlagi katerih lahko BSP sklepa, 

da klirinški član ne more ali se pričakuje, da ne bo 

mogel izpolniti svojih obveznosti. 
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Nepreklicno sklenjen posel ........................................ posel, ki ga ni več mogoče 

razveljaviti. 

Nestandardizirana ponudba ...................................... nakupna ali prodajna ponudba, ki jo 

definira borzni trgovec in je sestavljena iz najmanj dveh 

zaporednih produktov za isti dan dobave ali storitve. 

Neto dolžnik ............................ klirinški član, ki ima glede na posamezen poravnalni 

dan in sodelovanje v kliringu neto finančne terjatve v 

razmerju do družbe BSP. 

Neto upnik ................................ klirinški član, ki ima glede na posamezen poravnalni 

dan in sodelovanje v kliringu neto finančne obveznosti 

v razmerju do družbe BSP. 

Obdobje trgovanja ................ časovni interval za posamezne produkte z isti dnem 

dobave ali storitve in istim načinom trgovanja od 

trenutka, ko se trg odpre, do trenutka, ko se zapre. 

OTC kliring ................................ način trgovanja, pri katerem se dva posamezna tržna 

udeleženca medsebojno dogovorita za posel, ki sta ga 

sklenila zunaj borze (OTC), da bi ta lahko postal 

predmet kliringa s strani družbe BSP. 

Pobot sklenjenih poslov ..... poročilo družbe BSP  o pobotu finančnih terjatev in 

obveznosti v skladu z registracijo posameznih sklenjenih 

poslov ne glede na to, ali jih je družba BSP prevzela ali 

so ji bila dodeljena v večstranskem klirinškem 

mehanizmu. 
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Pogodba o dvostranskem spajanju trgov za dan vnaprej..…….pogodba med 

strankami, ki vzpostavlja referenčni okvir za določitev 

glavnih značilnosti projekta dvostranskega spajanja 

trgov. 

Pogodba o višini obrestnih mer .............................. pogodba med poravnalno banko in 

družbo BSP glede višine obrestnih mer za denar na 

depozitnem računu. 

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

avkcijskega trgovanja za dan vnaprej dosežene ali 

presežene mejne cenovne vrednosti. 

Ponudba .................................... prodajna ponudba, nakupna ponudba, standardizirana 

ponudba ali nestandardizirana ponudba, ki je vnesena v 

trgovalno aplikacijo BSP. 

Ponudba v okviru enotnega spajanje trgov znotraj dneva.. vrsta ponudba, ki je del 

enotnega spajanja trgov znotraj dneva. 

Ponudba za izravnavo sistema ................................. ponudba, ki jo predloži sistemski 

operater prenosnega omrežja, da zagotovi izravnavo 

omrežja. 

Poravnalna banka .................. banka, pri kateri je družba BSP odprla poravnalni in 

depozitni račun; poravnalna banka je lahko komercialna 

banka, sam poravnalni sistem ali centralna banka. 
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Poravnalni dan ........................ dan, ko se izvaja poravnava na posameznih trgih v 

skladu z zadevno Definicijo trga; poravnalna dneva za 

finančno in fizično poravnavo na posameznem trgu se 

lahko razlikujeta, poleg tega imajo lahko nekateri trgi 

več poravnalnih dni za finančno in/ali fizično poravnavo 

produkta. 

Poravnalni račun .................... denarni račun, odprt pri poravnalni banki, prek katerega 

se izvajajo neto finančne poravnave. 

Poročilo o fizični poravnavi ....................................... poročilo družbe BSP o fizičnih 

pravicah in/ali obveznostih v povezavi z registriranimi 

nepreklicno sklenjenimi posli. 

Pravila ......................................... celoten sklop pravil, ki veljajo pri trgovanju in kliringu 

na trgih, vključno s Splošnimi pravili, Prilogami, Predpisi, 

Definicijami, Sklepi, Načeli in Pogodbami. 

Pridruženi član ........................ borzni udeleženec,  čigar sodelovanje na borzi je 

odvisno od sodelovanja na borzi s strani borznega 

člana, kateremu je pridružen. 

Produkt ....................................... standardiziran produkt, s katerim se trguje na borzi na 

podlagi pogodbenih specifikacij, določenih v Pravilih. 

Projekt dvostranskega spajanja trgov za dan vnaprej..projekt, ki vključuje 

upravljanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za dan 

vnaprej in trgovanja z energijo na italijansko-slovenski 

meji. 
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Projekt dvostranskega spajanja trgov znotraj dneva.. projekt, ki vključuje 

upravljanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj 

dneva in trgovanja z energijo na italijansko-slovenski 

meji. 

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

Račun .......................................... dnevni račun za nakup ali prodajo energije ali dnevni 

račun za storitev prevzema ali zbiranja presežne 

energije. 

Račun postavk ........................ trgovalni (nedenarni) račun, na katerem se vodijo 

zabeležene vse nakupne in prodajne ponudbe ter posli 

borznega udeleženca in morebitni nepreklicno sklenjeni 

posli klirinškega člana. 

Seja OTC kliringa ................... obdobje trgovanja v OTC kliringu. 

Seja sprotnega trgovanja znotraj dneva .............. obdobje trgovanja pri sprotnem 

trgovanju znotraj dneva. 

Sklenjen posel ......................... posel, ki so ga borzni udeleženci sklenili na trgu, ali 

posel, ki je bil sklenjen med tržnimi udeleženci zunaj 

borze in predložen za kliring družbi BSP. 
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Slovenski borzni trg z elektriko ................................ trg za trgovanje z elektriko, 

dobavljeno v Republiki Sloveniji, ki je sestavljen iz 

slovenskega borznega trga za trgovanje z elektriko za 

dan vnaprej in/ali slovenskega borznega trga za 

trgovanje z elektriko znotraj dneva in/ali OTC kliringa, ki 

je upravljan v skladu s to Definicijo trga. 

Slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko za dan vnaprej…. trg za trgovanje z 

elektriko, dobavljeno v Republiki Sloveniji naslednji dan, 

in ki ga BSP upravlja v skladu s to Definicijo trga. 

Slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko znotraj dneva… trg za trgovanje z 

elektriko, dobavljeno v Republiki Sloveniji v istem 

dnevu, ki ga družba BSP upravlja v skladu s to Definicijo 

trga. 

Sodelovanje na borzi ........... pravica do sodelovanja v trgovanju in/ali kliringu družbe 

BSP.  

Sodelovanje na trgu ............. pravica do sodelovanja v trgovanju na posameznem 

trgu. 

Sodelovanje v kliringu ......... pravica do sodelovanja v v zadevni aplikaciji za kliring. 

Spajanje trgov ......................... mehanizem usklajevanja dveh ali več energetskih trgov 

na sosednjih območjih, ki vključuje upravljanje 

čezmejnih prenosnih zmogljivosti med območji in 

trgovanje z energijo. 
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Sprotno trgovanje znotraj dneva ............................ način trgovanja, pri katerem prihaja 

v fazi trgovanja do usklajevanja, kadarkoli nastopijo 

ustrezni pogoji zanj. 

Sprotno trgovanje znotraj dneva v okviru enotnega spajanja trgov znotraj dneva

 ........................................ vrsta sprotnega trgovanja znotraj 

dneva, ki se izvaja v okviru enotnega spajanja trgov 

znotraj dneva.  

Standardizirana ponudba ... nakupna ali prodajna ponudba, ki je definirana kot 

produkt. 

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

omrežja  v Italiji in Sloveniji. 

Trg ................................................ trg, ki ga upravlja družba BSP. 

Trgovalna aplikacija .............. trgovalna aplikacija, ki jo družba BSP uporablja za svoje 

storitve trgovanja. 

Trgovalni dan .......................... dan, na katerega je na posameznih trgih mogoče 

opravljati trgovanje. 

Trgovalni limit ......................... limit, določen z denarnim zneskom, ki ga v skladu s 

Pravili določi družba BSP in znotraj katerega lahko 

borzni član vnaša nakupne ponudbe v trgovalno 

aplikacijo na trgovalni dan. 

Trgovanje ................................... celoten sklop dejanj, ki jih na borzi izvajajo borzni 

trgovci, npr. dejanje vnosa ali umika ponudb v trgovalni 

aplikaciji. 
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Trg enotnega spajanja znotraj dneva  .................. trg znotraj dneva, ki ga upravljajo 

sistemski operaterji trga z električno energijo in 

imenovani operaterji trga z električno energijo. 

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

TSO .............................................. sistemski operater prenosnega omrežja. 

Večstranski klirinški mehanizem .............................. klirinški mehanizem, ki ga družba 

BSP kot centralna nasprotna stranka zagotavlja za vse 

finančne pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov, za 

katere se izvaja kliring znotraj njega in ki ima za 

posledico eno samo poravnano neto finančno pravico 

in/ali obveznost posamezne stranke v poljubnem številu 

takih sklenjenih poslov v razmerju do te centralne 

nasprotne stranke. 

Zbornica borznih članov .... borzni organ, ustanovljen v skladu s Pravili. 
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2 Slovenski borzni trg z elektriko 

(1) Za sodelovanje na borzi na slovenskem borznem trgu z elektriko se zahteva 

sodelovanje v kliringu na slovenskem borznem trgu z elektriko. 

(2) Za namene imenovanja članov zbornice borznih članov je država, v kateri družba 

BSP izvaja borzno dejavnost slovenskega borznega trga z elektriko, Republika 

Slovenija. 

2.1 Trgovanje 

2.1.1 Produkti, s katerimi se trguje 

(1) Borzno trgovanje s produkti na slovenskem borznem trgu z elektriko se izvaja v 

okviru sprotnega trgovanja znotraj dneva, avkcijskega trgovanja za dan vnaprej in 

avkcijskega trgovanja znotraj dneva. 

(2) Produkti,  ki so opredeljeni v Definiciji produktov in so sprejeti na slovenskem 

borznem trgu za trgovanje z elektriko znotraj dneva in slovenskem borznem trgu 

za trgovanje z elektriko za dan vnaprej, so: 

 Sprotno trgovanje znotraj dneva: 

a) URNI PRODUKTI, 

b) PETNAJSTMINUTNI PRODUKTI, 

c) STANDARDIZIRANI BLOK PRODUKTI, 

 Avkcijsko trgovanje znotraj dneva: 

a) URNI PRODUKTI, 
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 Avkcijsko trgovanje za dan vnaprej: 

a) URNI PRODUKTI, 

b) STANDARDIZIRANI BLOK PRODUKTI. 

(3) Trgovanje izven borze (OTC), pri katerem se predloži posle družbi BSP v kliring, 

družba BSP izvaja v OTC kliringu.  

(4) Produkti,  ki so opredeljeni  v Definiciji produktov in so na voljo za OTC kliring, ki 

ga izvaja družba BSP, so: 

a) URNI PRODUKTI, 

b) PETNAJSTMINUTNI PRODUKTI, 

c) STANDARDIZIRANI BLOK PRODUKTI, 

2.1.2 Avkcijska seja za dan vnaprej 

(1) Avkcijsko trgovanje za dan vnaprej na slovenskem borznem trgu za trgovanje z 

elektriko za dan vnaprej na vsak trgovalni dan poteka v skladu s postopki, ki so 

določeni v Dodatku št. 2. 

2.1.3 Avkcijska seja znotraj dneva 

(1) Avkcijsko trgovanje znotraj dneva na slovenskem borznem trgu za trgovanje z 

znotraj dneva na vsak trgovalni dan poteka v skladu s postopki, ki so določeni v 

Dodatku št. 3. 
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2.1.4 Seja sprotnega trgovanja znotraj dneva  

(1) Sprotno trgovanje znotraj dneva na slovenskem borznem trgu z elektriko na vsak 

trgovalni dan poteka v sledeči seji sprotnega trgovanja znotraj dneva in sledečih 

fazah: 

1) Faza trgovanja se izvede 1 (en) dan pred dnevom dobave ali storitve od 

15:00 do 60 minut pred fizično dobavo produkta na dan dobave ali 

storitve. 

2) Faza trgovanja za izravnavo sistema se izvede po fazi trgovanja in traja 60 

minut. 

3) Faza neaktivnosti sledi po fazi trgovanja za izravnavo sistema. 

(2) Sprotno trgovanje znotraj dneva v okviru enotnega spajanja trgov znotraj dneva 

na vsak trgovalni dan poteka v sledeči seji sprotnega trgovanja znotraj dneva in 

sledečih fazah: 

1) Faza trgovanja se izvede 1 (en) dan pred dnevom dobave ali storitve od 

15:00 do 60 minut pred fizično dobavo produkta na dan dobave ali 

storitve. 

2) Faza trgovanja za izravnavo sistema se izvede po fazi trgovanja in traja 60 

minut. 

2.1.5 Seja OTC kliringa 

(1)  OTC kliring na vsak trgovalni dan poteka v sledeči seji OTC kliringa in sledečih 

fazah: 
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1) Faza trgovanja se izvede 1 (en) dan pred dnevom dobave ali storitve od 

11:00 do 60 minut pred fizično dobavo produkta. S petnajstminutni 

produkti je mogoče trgovati od 120 minut pred fizično dobavo produkta. 

2) Faza neaktivnosti sledi po fazi trgovanja. 

2.2 Postopki povrnitve 

Razlog za izvedbo postopka povrnitve je napaka v enem ali več postopkih trgovanja, ki 

povzroči situacijo, pri kateri rokov in načina, določenega v (1) odstavku točke 2.1.2 

[Avkcijska seja za dan vnaprej], 1. odstavku točke 2.1.3 [Avkcijska seja znotraj dneva] in 

(1) odstavku točke 2.1.4 [Avkcijska seja znotraj dneva 

Avkcijsko trgovanje znotraj dneva na slovenskem borznem trgu za trgovanje z znotraj 

dneva na vsak trgovalni dan poteka v skladu s postopki, ki so določeni v Dodatku št. 3. 

Seja sprotnega trgovanja znotraj dneva , ni mogoče izvesti in/ali takšno trgovanje ne 

proizvede pravilnih rezultatov. 

2.2.1 Postopek povrnitve pri avkcijskem trgovanju za dan vnaprej 

(1) Postopek povrnitve se uveljavi, če za katerikoli dan ni mogoče izvesti avkcijskega 

trgovanja za dan vnaprej in/ali ta do določene ure ne proizvede pravilnih 

rezultatov, ker: 

a) italijanski in slovenski TSO vsak svoji energetski borzi ne more posredovati 

dnevnih Č PZ; ali 

b) trgovalna aplikacija ene od energetskih borz, vključenih v projekt 

dvostranskega spajanja trgov za dan vnaprej ne more sprejeti ponudb 

svojih lokalnih tržnih udeležencev; ali 
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c) ena od energetskih borz ne more izmenjati svojih knjig ponudb; ali 

d) rezultatov trga ni mogoče izračunati. 

(2) Č e ena od strank potrdi napako v enem ali več postopkih trgovanja, o tem 

nemudoma obvesti druge stranke. Potem ko so stranke obveščene o napaki, 

nemudoma obvestijo tržne udeležence, da bo prišlo do prekinitve spajanja trgov 

na italijansko-slovenski meji. V tem primeru družba BSP upravlja slovenski borzni 

trg za trgovanje z elektriko za dan vnaprej kot izoliran trg. 

(3) Preden družba BSP izvede avkcijsko trgovanje za dan vnaprej za slovenski borzni 

trg za trgovanje z elektriko za dan vnaprej kot izoliran trg, je za največ 20 minut 

omogočeno spreminjanje obstoječih ponudb in predložitev novih ponudb. 

(4) Družba BSP na primeren način obvesti tržne udeležence o podaljšanjih, njihovih 

predvidenih trajanjih, nadaljnjih postopkih in končnih rezultatih, ki morajo biti 

objavljeni do 15:40, znotraj celotnega postopka povrnitve. 

(5) V primeru, da avkcijskega trgovanja za dan vnaprej ni mogoče izvesti in/ali ta ne 

proizvede pravilnih rezultatov, družba BSP do 15:40 obvesti tržne udeležence, da 

za avkcijsko trgovanje za dan vnaprej ne bo rezultatov. 

2.2.2 Postopek povrnitve pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva 

(1) Postopek povrnitve se uveljavi, če za katerikoli dan ni mogoče izvesti avkcijskega 

trgovanja znotraj dneva in/ali ta do določene ure ne proizvede pravilnih 

rezultatov, ker: 

a) italijanski in slovenski TSO vsak svoji energetski borzi ne more posredovati 

dnevnih Č PZ; ali 
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b) trgovalna aplikacija ene od energetskih borz, vključenih v projekt 

dvostranskega spajanja trgov znotraj dneva ne more sprejeti ponudb svojih 

lokalnih tržnih udeležencev; ali 

c) ena od energetskih borz ne more izmenjati svojih knjig ponudb; ali 

d) rezultatov trga ni mogoče izračunati. 

(2) Č e ena od strank potrdi napako v enem ali več postopkih trgovanja, o tem 

nemudoma obvesti druge stranke. Potem ko so stranke obveščene o napaki, 

nemudoma obvestijo tržne udeležence, da bo prišlo do prekinitve spajanja trgov 

na italijansko-slovenski meji in da za posamezno avkcijsko trgovanje znotraj dneva 

ne bo rezultatov. 

2.2.3 Postopek povrnitve pri sprotnem trgovanju znotraj dneva  

(1) Postopek povrnitve se uveljavi, če za katerikoli dan ni mogoče izvesti sprotnega 

trgovanja znotraj dneva ali ta do določene ure ne proizvede pravilnih rezultatov, 

ker: 

a) trgovalna aplikacija ne more sprejeti ponudb tržnih udeležencev; ali 

b) ima družba BSP tehnične težave v povezavi s trgovalno aplikacijo. 

(2) Nadzor trgovanja obvesti tržne udeležence, da bodo vse ponudbe v knjigi ponudb 

zaradi postopka povrnitve deaktivirane, predložitev novih ponudb pa 

onemogočena. 

(3) Nadzor trgovanja na primeren način obvesti tržne udeležence o postopku 

povrnitve. 
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2.2.4 Postopek povrnitve pri sprotnem trgovanju znotraj dneva v 

okviru enotnega spajanja trgov znotraj dneva 

(1) Postopek povrnitve se uveljavi, če za katerikoli dan ni mogoče izvesti sprotnega 

trgovanja znotraj dneva v okviru enotnega spajanja trgov znotraj dneva ali ta do 

določene ure ne proizvede pravilnih rezultatov, ker: 

a) trgovalna aplikacija ne more sprejeti ponudb v okru enotnega spajanja 

trgov znotraj dneva, podanih s strani tržnih udeležencev; ali 

b) ima družba BSP tehnične težave v povezavi s trgovalno aplikacijo, ali 

c) je prišlo do tehničnih težav v okviru enotnega spajanja trgov znotraj dneva. 

(2) Nadzor trgovanja obvesti tržne udeležence, da bodo lahko vse ponudbe v okviru 

enotnega spajanja trgov znotraj dneva v knjigi ponudb enotnega spajanja trgov 

znotraj dneva zaradi postopka povrnitve deaktivirane, predložitev novih ponudb 

pa bo lahko onemogočena. 

(3) Nadzor trgovanja na primeren način obvesti tržne udeležence o postopku 

povrnitve. 

2.3 Trgovalni koledar 

(1) Trgovanje na slovenskem borznem trgu z elektriko se izvaja vsak dan 

(sedemdnevno trgovanje) od ponedeljka do nedelje, vključno z 

nedelovnimi dnevi. 
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Stran je namenoma prazna .  
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3 Kliring na slovenskem borznem trgu z 

elektriko 

(1) Za sodelovanje v kliringu na slovenskem borznem trgu z elektriko mora klirinški 

član skleniti Pogodbo o dodelitvi domene za fizično poravnavo z družbo Borzen, 

operater trga z elektriko, d. o. o., s katero klirinški član pridobi veljaven račun za 

fizično poravnavo za ves čas sodelovanja v kliringu na slovenskem borznem trgu z 

elektriko.  

(2) Nepreklicno sklenjeni posli, sklenjeni na slovenskem borznem trgu z elektriko, se 

obračunajo z uporabo večstranskega klirinškega mehanizma v okviru kliringa na 

slovenskem borznem trgu z elektriko. 

3.1 Klirinški zapisi za slovenski borzni trg z elektriko  

(1) Družba BSP vsakemu klirinškemu članu pošlje klirinške zapise za vse nepreklicno 

sklenjene posle, sklenjene na slovenskem borznem trgu z elektriko, ki so 

sestavljeni iz: 

a) nepreklicno sklenjenih poslov, sklenjenih na slovenskem borznem trgu za 

trgovanje z energijo za dan vnaprej, za katere se fizična dobava izvede znotraj 

naslednjega dne od 00:00 do 24:00; 

b) nepreklicno sklenjenih poslov, sklenjenih na slovenskem borznem trgu za 

trgovanje z elektriko znotraj dneva, in tistih, ki so bili posredovani v OTC 

kliring, za katere se fizična dobava izvede znotraj prejšnjega dne od 00:00 do 

24:00 ali znotraj tekočega dne od 00:00 do 24:00. Č e se fizična dobava 

nepreklicno sklenjenih poslov z nestandardizirano ponudbo izvede med dvema 
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zaporednima dnevoma, se klirinški zapisi za slovenski borzni trg za trgovanje z 

elektriko znotraj dneva delijo za vsak posamezni dan dobave. 

(2) Č e je trgovalni dan hkrati tudi delovni dan, so klirinški zapisi za vse nepreklicno 

sklenjene posle izdani na ta dan. 

(3)  Č e trgovalni dan ni delovni dan, so klirinški zapisi za vse nepreklicno sklenjene 

posle izdani prvi delovni dan, ki sledi trgovalnemu dnevu. 

(4) Družba BSP pošlje klirinške zapise vsakemu klirinškemu članu posebej v skladu s 

postopki, navedenimi v Dodatku št. 4. 

(5) Nakup ali prodaja energije po negativni ceni se skladno s slovensko zakonodajo 

šteje kot “opravljena storitev”. Prodaja energije po negativni ceni t.j. če tržni 

udeleženec proda energijo BSP, se prodaja šteje kot opravljena storitev s strani 

BSP. Nakup energije po negativni ceni t.j. če tržni udeleženc kupi energijo od BSP, 

se nakup šteje kot opravljena storitev s strani tržnega udeleženca. V povezavi z 

negativnimi cenami so možne naslednje transakcije: 

a) prodaja po negativni ceni: opravljena storitev s strani BSP (račun za storitev 

zbiranja presežne energije,ki ga izda BSP); 

b) nakup po negativni ceni: opravljena storitev s strani tržnega udeleženca (račun 

za storitev prevzema presežne energije, ki ga izda BSP - samofakturiranje). 

3.1.1 Račun 

(1) Računi vsebujejo sledeče elemente: 

 podatke o klirinškem članu (kupcu ali prodajalcu), ki morajo vključevati naslov 

družbe, poštno številko, identifikacijsko številko za DDV in številko 

transakcijskega računa družbe; 
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 podatke o družbi BSP: naslov družbe, poštno številko, identifikacijsko številko 

za DDV in številko poravnalnega računa pri poravnalni banki; 

 kraj in datum kliringa; 

 vrsto računa: račun za nakup energije, račun za prodajo energije, račun za 

storitev zbiranja presežne energije ali račun za storitev prevzema presežne 

energije; 

 zaporedno številko računa; 

 identifikacijsko številko klirinškega člana, ki mora biti enaka številki klirinškega 

člana v registru klirinških članov; 

 trgovalne dneve; 

 dan dobave ali storitve za izvedbo posla, ki izhaja iz trgovanja; 

 poravnalni dan; 

 tabelo nepreklicno sklenjenih poslov za nakup ali prodajo elektrike ali za 

sotritev zbiranja ali storitev prevzema presežne energije, ki mora biti 

sestavljena iz: 

a) zaporedne številke postavke; 

b) kode skupine 

c) identifikatorja posla; 

d) kode računa postavk;  

e) produkta; 

f) dneva dobave ali dneva storitve; 

g) cene na enoto (v EUR/MWh); 

h) količine (v MWh); 
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i) osnove za izračun DDV; 

j) stopnje DDV; 

k) zneska DDV; 

l) končnega zneska, vključno z DDV; 

 referenčno številko dnevnega računa; 

 podpis osebe, pooblaščene s strani družbe BSP. 

(2) Elemente računa je mogoče spremeniti v skladu s spremembami zakonodaje. 

3.1.2 Pobot sklenjenih poslov 

(1) Poboti sklenjenih poslov za slovenski borzni trg z elektriko morajo biti izdani v 

skladu s točko3.1.6 [Pobot sklenjenih poslov]. 

3.1.3 Poroč ilo o fizični poravnavi 

(1) Poročila o fizični poravnavi so izjave o fizičnih obveznostih in/ali fizičnih terjatvah 

za vsak poravnalni dan, ki temeljijo na nepreklicno sklenjenih poslih, sklenjenih na 

slovenskem borznem trgu z elektriko. 

(2) Poročila o fizični poravnavi za posamezni poravnalni dan obsegajo: 

a) fizično dobavo, ki se izvede naslednji dan od 00:00 do 24:00 za vse 

nepreklicno sklenjene posle, sklenjene na slovenskem borznem trgu za 

trgovanje z elektriko za dan vnaprej; 

b) fizično dobavo, ki se izvede znotraj prejšnjega dne od 00:00 do 24:00 za vse 

nepreklicno sklenjene posle, sklenjene na slovenskem borznem trgu za 

trgovanje z elektriko znotraj dneva, in tiste, ki so posredovani v OTC kliring. 
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3.1.4 Posredovanje klirinških zapisov 

(1) Družba BSP mora posredovati klirinške zapise klirinškemu članu v pisni obliki prek 

elektronske pošte. 

3.1.5 Poročanje o napakah 

(1) Klirinški član lahko v skladu s postopki, navedenimi v Dodatku št. 4, vloži pisno 

pritožbo pri družbi BSP zaradi pomot ali napak v klirinških zapisih. 

(2) Pritožba mora vsebovati posamično identificirane postavke, ki so predmet 

pritožbe. 

(3) Klirinški član vse pritožbe predloži v pisni obliki prek faksa ali elektronske pošte. 

(4) Družba BSP v skladu s postopki, opisanimi v Dodatku št. 4, na pritožbo glede 

klirinških zapisov odgovori v pisni obliki. 

3.1.6 Pobot sklenjenih poslov 

(1) Za klirinškega člana, v imenu katerega so izdani računi za nakup energije, računi 

za prodajo energije ter računi za storitev zbiranja presežne energije in računi za 

storitev prevzema presežne energije z istim poravnalnim dnem, mora družba BSP 

pripraviti pobot sklenjenih poslov za finančne neto obveznosti ali neto terjatve. 

(2) Neto prodajalec je klirinški član, katerega finančne terjatve presegajo finančne 

obveznosti na določen poravnalni dan. 

(3) Neto dolžnik je klirinški član, katerega finančne obveznosti presegajo finančne 

terjatve na določen poravnalni dan. 
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(4) Pobot sklenjenih poslov za neto obveznosti ali neto terjatve klirinškega člana je 

sestavljen iz sledečih elementov: 

 bruto finančnih obveznosti z računov za nakup energije in računov za storitev 

zbiranja presežne energije; 

 bruto finančnih terjatev z računov za prodajo energije in računov za storitev 

prevzema presežne energije; 

 zneska neto terjatev ali neto obveznosti, izračunanih kot razlika med bruto 

finančnimi obveznostmi in bruto finančnimi terjatvami; 

 zneska pobota 

 poravnalnega dne; 

 poravnalne banke, pri kateri je odprt poravnalni račun; 

 številke poravnalnega računa; 

 referenčne številke; 

 podpisa pooblaščeneosebe družbe BSP. 

(5) Elemente pobota sklenjenih poslov je mogoče spremeniti v skladu s spremembami 

zakonodaje. 

3.1.7 Poravnava klirinških transakcij  

(1) Poravnalni dan za finančno poravnavo slovenskega borznega trga z elektriko je 1 

(en) delovni dan po datumu izdaje računov. 

(2) Neto dolžnik mora poravnati svoje finančne obveznosti, nastale v povezavi s 

klirinškimi transakcijami, do 08:30 na poravnalni dan tako, da izvede plačilo na 

poravnalni račun, odprt pri poravnalni banki. Č e klirinški član svojih obveznosti ne 
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poravna v predpisanem roku, družba BSP unovči njegove predložene finančne 

garancije. 

(3) Klirinški član mora vsa plačila poravnati v denarju. 

(4) Na podlagi računov za prodajo energije in računov za storitev prevzema presežne 

električne energije in pobotov sklenjenih poslov družba BSP pošlje naročilo 

poravnalni banki za prenos sredstev s poravnalnega računa na transakcijske 

račune neto upnikov do 15:30 na poravnalni dan. 

(5) Poravnalna banka izvede transakcije na podlagi navodil za nakazilo, prejetih s 

strani družbe BSP, prek bančnega sistema na isti delovni dan, tj. poravnalni dan. 

Č e BSP pravočasno poravna svoje finančne obveznosti, ne more prevzeti 

odgovornosti za morebitno zamudo plačila zaradi komunikacijskih težav v 

bančnem sistemu. 

3.1.8 Fizična poravnava  

(1) Poravnalni dan za fizično poravnavo pri avkcijskem trgovanju za dan vnaprej za 

slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko za dan vnaprej je trgovalni dan. 

(2) Poravnalni dan za fizično poravnavo pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva za 

slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko znotraj dneva je trgovalni dan. 

(3) Poravnalni dan za fizično poravnavo pri sprotnem trgovanju znotraj dneva za 

slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko znotraj dneva in za OTC kliring je 1 

(en) dan po dnevu dobave ali storitve. 

(4) Registracija voznih redov v skladu s poročilom o fizični poravnavi se izvede v 

skladu s Pravili glede dodelitve domene za fizično poravnavo in navodili 
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operaterja slovenskega borznega trga z elektriko Borzen, operater trga z elektriko, 

d. o. o. 

3.2 Finančne garancije 

(1) Klirinški član, ki želi trgovati na slovenskem borznem trgu z elektriko, mora v 

skladu z določbami točke 4.1 [Obveznost depozita finančnih garancij] Pravil 

kliringa predložiti finančne garancije, ki skupaj znašajo vsaj toliko kot zneski, 

določeni kot zahtevane začetne finančne garancije v skladu z določbami točke 

3.2.1 [Določitev zneska začetnih finančnih garancij], in sicer: 

 v obliki denarnega depozita na depozitni račun, ki ga je družba BSP odprla pri 

poravnalni banki v Sloveniji; 

 v obliki bančne garancije, katere upravičenec je družba BSP. 

3.2.1 Določ itev zneska začetnih finančnih garancij 

(1) Začetno finančno garancijo določi družba BSP na podlagi predvidene vrednosti 

trgovanja (nakupne transakcije), ki je lahko ugotovljena na podlagi predvidenega 

obsega trgovanja, ki ga predlaga tržni udeleženec. 

(2) Znesek začetne finančne garancije se izračuna na sledeči način: predvidena 

vrednost trgovanja v enem dnevu se pomnoži s faktorjem 5 (pet).  

(3) Klirinški član na slovenskem borznem trg z elektriko ne sme kupovati, dokler 

družbi BSP ne predloži začetne finančne garancije. 

(4) Začetne finančne garancije morajo biti občasno revidirane. 



DEFINICIJA TRGA 

- Slovenija - 

različica 2.6 

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2019 Vse pravice so pridržane. 

 29 

3.2.2 Trgovalni limit 

(1) Finančne garancije, ki jih je posamezni klirinški član predložil, da lahko trguje na 

slovenskem borznem trgu z elektriko, so dodeljene posebej trgovalni aplikaciji za 

slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko za dan vnaprej in trgovalni aplikaciji 

za slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko znotraj dneva v skladu z določbami 

točke 5.5 [Trgovalni limit] Pravil kliringa. 

(2) Družba BSP izračuna vrednost trgovalnega limita za vsakega klirinškega člana 

posebej za slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko za dan vnaprej in slovenski 

borzni trg za trgovanje z elektriko znotraj dneva vsak dan do 09:00 v skladu z 

Načeli trgovalnega limita na slovenskem trgu. 

(3) Družba BSP mora vsakega klirinškega člana vsak dan obvestiti o vrednosti 

trgovalnega limita posebej za slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko za dan 

vnaprej in slovenski borzni trg za trgovanje z elektriko znotraj dneva prek 

trgovalne aplikacije ali elektronske pošte. 

3.2.3 Depozitni podračun in obresti 

(1) Za vsakega klirinškega člana, ki sodeluje v kliringu na slovenskem borznem trgu z 

elektriko in predloži finančne garancije v obliki denarnega depozita, družba BSP 

odpre depozitni podračun v okviru depozitnega računa, odprtega pri poravnalni 

banki. 

(2) Depozitni podračun se vodi v EUR, razen če družba BSP določi drugače. 

(3) Na podlagi nepreklicnega pooblastila, ki ga izda klirinški član za uporabo sredstev 

na depozitnem podračunu za finančno poravnavo, ki izhaja iz sodelovanja v 
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kliringu na slovenskem borznem trgu z elektriko, lahko družba BSP kot upravitelj 

depozitnega računa razpolaga s temi sredstvi. Ta sredstva so popolnoma ločena 

od sredstev družbe BSP. 

(4) BSP prizna obresti na predložene finančne garancije, ki se upravljajo na 

depozitnem podračunu, v znesku dogovorjene obrestne mere. V primeru negativni 

obrestnih mer mora klirinški član poravnati znesek, ki nastane kot posledica iz 

negativnih obrestnih mer. 

(5) Obresti se prištejejo k sredstvom ali odštejejo od sredstev na depozitnih 

podračunih na način, ki je določen v veljavni Pogodbi o višini obrestnih mer. 

Pogodba je posredovana vsem klirinškim udeležencem na slovenskem borznem 

trgu z elektriko, ki imajo finančne garancije v obliki depozita. 

(6) Družba BSP izplača obresti na transakcijski račun klirinških članov ali jih klirinškim 

članom zaračuna na prvi delovni dan v mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se 

nanašajo obresti, ali vsaj enkrat letno. Č e so obresti predmet odbitnega davka, 

lahko klirinški član podpiše zahtevek za zmanjšanju davka na obresti v skladu s 

Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sicer pa družbi BSP plača obresti 

na poslovni račun klirinškega člana z upoštevanjem splošne davčne stopnje, ki 

velja na plačilni dan. 

(7) V skladu z izvlečkom tarife poravnalne banke, ki je objavljena na spletni strani 

poravnalne banke, poravnalna banka enkrat mesečno obračun nadomestilo za 

preseganje mejnega zneska mesečnega povprečnega stanja na transakcijskem 

računu, ki je določen s strani poravnalne banke. V primeru zaračunavanja tega 

nadomestila mora klirinški član poravnati znesek, ki nastane kot posledica 

preseženega mejnega zneska. Družba BSP klirinškemu članu izda račun za 
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poplačilo tega nadomestila enkrat mesečno, po prejemu obračuna poravnalne 

banke. 

(8) Stroški vodenja depozitnega računa in podračunov gredo v breme družbe BSP. 

3.3 Neizpolnitev obveznosti 

(1) V primeru neizpolnitve obveznosti mora klirinški član nemudoma obvestiti družbo 

BSP o vseh dogodkih v svojih prostorih in o vseh primerih neizpolnitve obveznosti 

klirinškega člana s strani kateregakoli drugega klirinškega člana, če ve, da takšni 

primeri obstajajo. 

3.3.1 Postopki za urejanje primerov neizpolnitev obveznosti 

(1) Č e klirinški član na poravnalni dan do 08:30 ne poravna svojih obveznosti, nastalih 

v povezavi s klirinškimi transakcijami, njegove obveznosti poravna družba BSP s 

finančnimi garancijami klirinškega člana, ki svojih obveznosti ni poravnal, tako da: 

 poravnalni banki pošlje navodilo za nakazilo za prenos sredstev z depozitnega 

podračuna klirinškega člana na poravnalni račun; in/ali 

 pošlje bančno garancijo za unovčenje. 

3.3.2 Stroški 

(1) Klirinški član, ki ne izpolni svojih obveznosti, je dolžan družbi BSP povrniti vse 

stroške in izdatke, ki jih je ta imela zaradi ukrepov, izvedenih v skladu s Pravili. 
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S tran je namenoma prazna .  
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(1) Delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka, na katerega je mogoč prenos 

denarnih sredstev preko banke v Sloveniji in Italiji. 

(2) Nedelovni dan je vsaka sobota, nedelja ali katerikoli drug državni praznik v 

Sloveniji ali Italiji, na katerega se ne izvajajo prenosi denarnih sredstev preko 

banke. 

(3) Seznam državnih praznikov v letu 2020, na katere so bančni prenosi mogoči za 

splošno poslovanje v vsaj eni državi in ki jih ne moremo šteti kot delovne dni: 

 

V Sloveniji: 

1. januar (novo leto) 

2. januar (novo leto) 

8. februar (Prešernov dan, slovenski kulturni praznik) 

10. april (velikonočni petek) 

12. april (velika noč) 

13. april (velikonočni ponedeljek) 

27. april (dan upora proti okupatorju)  

1. maj (praznik dela) 

2. maj (praznik dela) 

25. junij (dan državnosti) 

15. avgust (Marijino vnebovzetje) 
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31. oktober (dan reformacije) 

1. november (dan spomina na mrtve) 

25. december (božič) 

26. december (dan samostojnosti in enotnosti) 

 

V Italiji: 

1. januar (novo leto – praznik Marije) 

6. januar (sveti trije kralji) 

10. april (velikonočni petek) 

12. april (velika noč) 

13. april (velikonočni ponedeljek) 

25. april (dan osvoboditve) 

1. maj (praznik dela) 

2. junij (dan republike) 

29. junij (dan svetega Petra in Pavla) 

14. avgust 

15. avgust (Marijino vnebovzetje) 

1. november (dan spomina na mrtve) 

2. november 
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8. december (Marijino brezmadežno spočetje) 

24. december 

25. december (božič) 

26. december (Štefanovo) 

31. december 
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Stran je namenoma prazna .  
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Avkcijske faze za dan vnaprej za slovenski borzni trg z elektriko 

(1) Č e v trgovalni aplikaciji ali v drugih postopkih, povezanih z njo, ni nobenih 

motenj, se izvedejo naslednje avkcijske faze za dan vnaprej: 

a) faza poziva traja od 08:00 do 12:00; 

b) faza mirovanja traja od 12:00 do 12:05; 

c) faza izračuna cene se začne takoj po fazi mirovanja in se konča najpozneje 

do 12:56; 

d) faza neaktivnosti se začne takoj po fazi izračuna cene in traja do konca 

trgovalnega dne. 

(2) V primeru sprožitve ponovitvene avkcije BSP na primeren način obvesti vse tržne 

udeležence o novi avkcijski seji za dan vnaprej, kot je opisano v dokumentu 

Č asovni roki in sporočila trgu pri trgovanju za dan vnaprej. 

(3) V primeru motenj v trgovalni aplikaciji ali v drugih postopkih, povezanih z njo, se 

naslednje avkcijske faze za dan vnaprej podaljšajo: 

a) faza izračuna cene se konča najpozneje ob 13:50; 

b) faza neaktivnosti se začne takoj po fazi izračuna cene in traja do konca 

trgovalnega dne. 

(4) V primeru, da avkcijskega trgovanja za dan vnaprej ni mogoče izvesti in/ali to ne 

proizvede pravilnih rezultatov, družba BSP naredi naslednje: 

a) uveljavi postopek povrnitve avkcijskega trgovanja za dan vnaprej; ali 



Dodatek št. 3 k DEFINICIJI TRGA – Slovenija – različica 2.6: 

Podroben časovni okvir za avkcijske faze znotraj dneva 

 
 

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2019 Vse pravice so pridržane. 

 38 

b) vse tržne udeležence na primeren obvesti o novih avkcijskih fazah za dan 

vnaprej, ki jih ureja Pogodba o dvostranskem spajanju trgov za dan vnaprej 

na italijansko-slovenski meji. 

(5) Č e se faza izračuna cene ne konča do 15:15, se v skladu s točko 2.2.1 [Postopek 

povrnitve pri avkcijskem trgovanju za dan vnaprej] uveljavi postopek povrnitve. 
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Avkcijske faze znotraj dneva za slovenski borzni trg z elektriko 

(1) Avkcijsko trgovanje znotraj dneva je sestavljeno iz avkcijske seje znotraj dneva št. 

1 (ID1) in avkcijskeske seje znotraj dneva št. 2 (ID2). 

(2) Avkcijska faza znotraj dneva ID1 se izvede 1 (en) dan pred dnevom dobave ali 

storitve. 

(3) Avkcijska faza znotraj dneva ID2 se izvede 1 (en) dan na dan dobave ali storitve. 

Avkcijske faze znotraj dneva ID 1 

(1) Č e v trgovalni aplikaciji ali v drugih postopkih, povezanih z njo, ni nobenih 

motenj, se izvedejo naslednje avkcijske faze znotraj dneva: 

a) faza poziva traja od 08:00 do 16:30; 

b) faza mirovanja traja od 16:30 do 16:35; 

c) faza izračuna cene se začne takoj po fazi mirovanja in se konča najpozneje 

do 17:00; 

d) faza neaktivnosti se začne takoj po fazi izračuna cene in traja do konca 

trgovalnega dne. 

(2) V primeru motenj v trgovalni aplikaciji ali v drugih postopkih, povezanih z njo, se 

naslednje avkcijske faze znotraj dneva podaljšajo: 

a) faza izračuna cene se konča najpozneje ob 17:45; 

b) faza neaktivnosti se začne takoj po fazi izračuna cene in traja do konca 

trgovalnega dne. 
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(3) V primeru, da avkcijskega trgovanja za dan vnaprej ni mogoče izvesti in/ali to ne 

proizvede pravilnih rezultatov, se v skladu s točko 2.2.2 [Postopek povrnitve pri 

avkcijskem trgovanju ] uveljavi postopek povrnitve. 

Avkcijske faze znotraj dneva ID 2 

(1) Č e v trgovalni aplikaciji ali v drugih postopkih, povezanih z njo, ni nobenih 

motenj, se izvedejo naslednje avkcijske faze znotraj dneva: 

a) faza poziva traja od 08:00 do 11:15; 

b) faza mirovanja traja od 11:15 do 11:20; 

c) faza izračuna cene se začne takoj po fazi mirovanja in se konča najpozneje 

do 11:45; 

d) faza neaktivnosti se začne takoj po fazi izračuna cene in traja do konca 

trgovalnega dne. 

(2) V primeru motenj v trgovalni aplikaciji ali v drugih postopkih, povezanih z njo, se 

naslednje avkcijske faze znotraj dneva podaljšajo: 

a) faza izračuna cene se konča najpozneje ob 12:00; 

b) faza neaktivnosti se začne takoj po fazi izračuna cene in traja do konca 

trgovalnega dne. 

(3) V primeru, da avkcijskega trgovanja za dan vnaprej ni mogoče izvesti in/ali to ne 

proizvede pravilnih rezultatov, se v skladu s točko 2.2.2 [Postopek povrnitve pri 

avkcijskem trgovanju ] uveljavi postopek povrnitve. 
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Klirinški zapisi za slovenski borzni trg z elektriko 

(4) Družba BSP pošlje klirinške zapise vsakemu klirinškemu članu posebej v skladu z 

naslednjimi postopki: 

a) v primeru, da so rezultati spajanja trgov pri avkcijskem trgovanju za dan 

vnaprej objavljeni do 15:15 in če: 

 je trgovalni dan tudi delovni dan, so klirinški zapisi izdani do 16:15 na isti 

dan; 

 trgovalni dan ni delovni dan, so klirinški zapisi izdani do 16:15 na naslednji 

delovni dan. 

b) v primeru, da so rezultati izoliranega trga pri avkcijskem trgovanju za dan 

vnaprej objavljeni do 15:40 in če: 

 je trgovalni dan tudi delovni dan, so klirinški zapisi izdani do 16:40 na isti 

dan; 

 trgovalni dan ni delovni dan, so klirinški zapisi izdani do 16:40 na naslednji 

delovni dan. 

Poročanje o napakah 

(1) Klirinški član lahko vloži pisno pritožbo pri družbi BSP zaradi pomot ali napak na 

računih in v pobotih sklenjenih poslov, in sicer v skladu z naslednjimi določbami: 

a) v primeru, da so klirinški zapisi izdani do 16:15, je treba pritožbo vložiti do 

17:00 na isti delovni dan, na katerega so izdani povezani računi in pobot 

sklenjenih poslov. 
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b) v primeru, da so klirinški zapisi izdani do 16;40, je treba pritožbo vložiti do 

17:25 na isti delovni dan, na katerega so izdani povezani računi in pobot 

sklenjenih poslov. 

(2) Družba BSP pošlje pisni odgovor na vloženo pritožbo v skladu z določbami alinej 

a) in b) v 1. odstavku te točke v največ 45 (petinštiridesetih) minutah po zgoraj 

navedenih rokih za pritožbo. Predhodno naveden pisni odgovor je za namene 

finančne poravnave dokončen. 

(3) Klirinški član lahko vloži pisno pritožbo pri družbi BSP zaradi pomot ali napak v 

poročilu o fizični poravnavi najpozneje v 30 (tridesetih) minutah po prejemu 

poročila o fizični poravnavi od družbe BSP prek elektronske pošte. 

(4) Družba BSP pošlje pisni odgovor na pritožbo glede poročila o fizični poravnavi po 

elektronski pošti najpozneje v 30 (tridesetih) minutah po njeni predložitvi s strani 

klirinškega člana. 

(5) V skladu s predhodno navedenim pisnim odgovorom družba BSP izda popravljeno 

poročilo o fizični poravnavi za fizične obveznosti in/ali terjatve za vsakega 

vključenega klirinškega člana, ki je za namene fizične poravnave dokončno. 

Registracija voznih redov v skladu s popravljenim poročilom o fizični poravnavi se 

izvede v skladu s Pravili glede dodelitve domene za fizično poravnavo in v skladu 

z navodili operaterja slovenskega borznega trga z elektriko Borzen, operater trga z 

elektriko, d. o. o. 


