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Povzetek: 

 

Vizija trajnostne Evrope z nizkoogljičnim gospodarstvom in družbo zahteva pospešeno 

inoviranje in celostne, medsektorske rešitve, kot jo predstavljamo za področja proizvodnje 

in hranjenja energije ter mobilnosti.  

 

Problem večjega vključevanja OVE (predvsem sončnih elektrarn (SE) in vetrnih elektrarn 

(VE)) v energetski sistem je lastnost SE in VE, da proizvajajo energijo takrat, ko so ugodne 

vremenske razmere, kar pa ni enako potrebam po energiji, ki imajo svoje konice. Zato večji 

prehod na OVE v klasični energetiki ni možen, široka implementacija TEK pa to omogoča 

z nizkimi stroški in brez večjih posegov v prenosno omrežje. 

 

Trajnostni energetski krog (TEK) je razvoj celostne, univerzalne energetske, 

komunikacijske in IT infrastrukture za omogočanje zaključenega samooskrbnega 

energetskega kroga za poljubno obliko organizirane družbe (podjetje, skupnost, občina, 

država) z namenom masovnega prehoda na e-mobilnost v kombinaciji s proizvodnjo iz 

obnovljivih virov energije (OVE), predvsem sončnih elektrarn. V trajnostni energetski krog 

(TEK) se povezujejo energetsko samozadostne stavbe, električna vozila, mikro elektrarne 

iz OVE in omrežje. Udeleženci elektroenergetskega sistema lahko iz omrežja viške energije 

iz OVE prodajajo deležnikom mikro-omrežja, deležniki mikro-omrežja pa lahko 

uskladiščeno energijo prodajajo nazaj v omrežje v času konic. Sistem deluje dinamično v 

povezavi z omrežjem, v primeru izpada omrežnega napajanja pa lahko deluje otočno več 

dni. Prvo idejo koncepta, ki se je v zadnjih treh letih v sodelovanju med GEN-I in Metron 

Inštitutom nadgradil in spremenil v produkt, je Andrej Pečjak predstavil na World 

Technology Summit v New Yorku, kjer je bil spoznan za inovacijo na področju “okolje”. 
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