
Decentraliziran energetski trg

Nov energetski model v povezavi z blockchain tehnologijo



POSLOVNA IDEJA

• P2P platforma za trgovanje z energijo

• Podpora obnovljivim virom energije

• Brez posrednika: neposredno trgovanje med 

proizvajalci in potrošniki

• Bitcoin je izločil posrednike v finančnem 

svetu. SunContract sedaj želi narediti isto na 

bilijonskem energetskem trgu.



ZGODOVINA

• Lastne investicije 

v sončne 

elektrarne in 

energetsko 

učinkovitost

• Razvoj energetske 

borze BSP 

SouthPool

(Borzen)

• Google maps



5 T IN 5 D



PRILOŽNOST

• Statični sektor;

• Neučinkovit, nefleksibilen trg

• Večja razlika v ceni med proizvajalci in kupci

• Visoki stroški uporabe omrežij in visoke marže



BLOCKCHAIN

• Decentralizacija procesov

• Zaupanje in transparentnost

• Demokratizacija odločanja

• Nepovratnost „transakcij“ 

zagotavlja izpolnitev dogovora



PRILOŽNOSTI
• Avtomatizacija procesov

• Poenostavitev

• Pohitritev in optimizacija različnih delov podjetja

• Transparentnost – konec „skritih“ transakcij

 Priložnost tudi za javni sektor

o Zdravstvo

o Notarstvo

o Socialni

prispevki

o Volitve

o …



REŠITEV

• Direktna povezava proizvajalcev in potrošnikov s pomočjo 

blockchain tehnologije in Pametnih pogodb (P2P)

– Izboljšana storitev

– Boljša uporabniška izkušnja

– Nižji operativni stroški

– Transparentnost, sledljivost

– Avtomatizacija procesov

• Ustvarjanje samooskrbnih skupnosti

– Lokalna proizvodnja in potrošnja elektrike

– Globalna storitev



EKONOMIKA ŽETONA

• Zaključen ekosistem s končnim 

številom žetonov

• Povečano število strank na platformi bo 

povečalo število transakcij, s tem pa 

povpraševanje po žetonu SNC

• Odkupi bodo še povečali pritisk na ceno



TRG

• Energetski trg je vreden več bilijonov EUR

• Povpraševanje po energiji se bo podvojilo do 

2050

– Do leta 2040 bo na svetovni ravni vrednost 

investicij dosegla 11,4 bilijone USD

• Svet prehaja iz klasičnih na obnovljive vire 

energije

– 60% celotnih investicij do leta 2040 bo 

osredotočenih na obnovljive vire energije

• Prehod iz centraliziranega na porazdeljen 

sistem pridobivanja energije



IZKUŠNJA ZBIRANJA 

SREDSTEV

• Skupnost je zelo pomemben faktor

• Nove poslovne priložnosti

• Poenostavitev zbiranja sredstev

• Nevarnosti: (pretirana) regulacija, „ribarjenje“, 

hekerski vdori

• Blockchain dinamika: 1 

teden v blockchain svetu

je X mesecev v realnem

svetu
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Hvala za pozornost!


