
KAJ MORAŠ VEDETI PRED 

VSTOPOM NA TRG 

KRIPTOVALUT?



Kdo sem?
- Diplomirana ekonomistka

- Magistra državnih in evropskih študij

- 22 let dela v javni upravi

- Predsednica nadzornega odbora v občini Mokronog Trebelno

- Avtorica nekaj odmevnih člankov na različnih spletnih straneh

- Avtorica člankov v reviji Internet in 5D

- Avtorica bloga na www.polona-ajdic.Si

- Raziskovalka kriptovalut, bančništva, financ

- Članica OneLife

- Country manager za oglaševalsko platformo DealShaker

- Organizatorica mednarodnih webinarjev

http://www.polona-ajdic.si/


POMEMBNO OPOZORILO





KAJ JE BLOCKCHAIN?



DELOVANJE 

BLOCKCHAINA



BLOCKCHAIN & ZBIRKA PODATKOV (DATABASE)



VERIFIKACIJA 

INFORMACIJE



PRIDOBITEV ZA VELIKE INDUSTRIJE



PREDNOSTI BLOCKCHAINA

- zagotavljajo natančne, popolne, dosledne in posodobljene podatke.

- skoraj nemogoče je napasti blockchain omrežje ali „popraviti“ podatke

- občutljivi poslovni podatki so zaščiteni s kriptiranjem

- transakcije je mogoče zlahka izslediti, saj so digitalno žigosane

- stranke mu zaupajo zaradi večje varnosti



SLABOSTI BLOCKCHAINA

- transakcije decentraliziranega blockhaina so drage in zahtevajo veliko
virov

- transakcije ni mogoče razveljaviti

- verifikacija transakcij je lahko počasna, še posebej na decentraliziranih
blockchainih

- blockchain je kompleksen ter težko razumljiv, zaradi česar je težko splošno
sprejet

- popolna preglednost decentraliziranega b. lahko postane obveznost, ko gre
za občutljive podatke



CENTRALIZACIJA & DECENTRALIZACIJA



PREDNOSTI CENTRALIZIRANEGA BLOCKCHAINA

- narejen za znane udeležence. ti so kredibilni, preverjeni, ugledni, zato so transakcije

lahko revidirane.

- ta vrsta blockchaina se uporablja lahko v najbolj reguliranih industrijah (finance,

banke, zavarovalništvo, računovodstvo, itd..)

- omogoča nadzor udeležencev

- imaš moč odločanja, kdo vse lahko sodeluje

- so okolju prijaznejši, saj ne potrebujejo v postopku „rudarjenja“ toliko energije

- organizacije in podjetja zaščitijo svoje najdragocenejše informacije in podatke skozi

„node“, katerim resnično zaupajo.



PREDNOSTI DECENTRALIZIRANEGA BLOCKCHAINA

- stopnja varnosti v decentraliziranih verigah blokov je neverjetna, saj

uporabljajo širok spekter rudarskih virov

- vsak lahko uporablja to vrsto blockchaina brez posrednika

- tipičen predstavnik bitcoin



TIPI BLOCKCHAINOV

- ZASEBNI / JAVNI

- Z DOVOLJENJEM ALI BREZ 



UPORABA BLOCKCHAINA

- bančništvo, zavarovalništvo, finance http://www3.weforum.org/docs/wef_the_future_of_financial_infrastructure.pdf

- e-poslovanje in e-nakupi, logistika in energetika

- zdravstvo

- upravljanje s podatki

- trgovanje s plemenitimi kovinami in diamanti

- digitalna potrdila, identiteta in overjanje

- javna uprava

- zaposlovanje

- avtomobilska industrija

- volitve

- nepremičnine

- sledljivost dobavnim verigam

- kriptovalute



POJMI, KI SO POVEZANI Z BLOCKCHAINOM IN KRIPTOVALUTAMI

- PRIVATNI KLJUČ

- JAVNI KLJUČ

- NODE

- BLOCK

- RUDARJENJE/MINING

- KRIPTOVALUTA

- KOVANEC/COIN

- ALTCOIN

- TOKEN



STRAHOVI, ZMEDA, NAPAKE

- anonimnost in uporaba v kriminalne namene

- kriptovalute nimajo vrednosti

- transakcije kriptovalut so anonimne

- kriptovalute so volatilne

- kriptovalute se razlikujejo od ostalih valut

- blockchain bo uničil banke

- vsi blockchaini so javni

- vsi blockchaini dovoljujejo anonimne transakcije

- blockchain bo rešil vse svetovne probleme

- vsi blockchaini so isti

- pametne pogodbe imajo isto vrednost kot običajne pogodbe



RAZLIKA MED BITCOINOM IN BLOCKCHAINOM

- Kaj je bitcoin?

i. Kako deluje?

ii. Kaj je kriptografija?

iii. Ponudba/povpraševanje

iv. Prednosti in slabosti BTC



NAKUP KRIPTOVALUT

- spletne menjalnice

- ponudniki plačilnih kartic

- hramba

- 2fa

VEDNO PRI PREVERJENIH PONUDNIKIH



NIKOLI, AMPAK RES NIKOLI NE KUPUJTE 
KRIPTOVALUT NA „ČRNEM TRGU“

NAJ VAS NE ZAVEDE NIŽJA CENA!!!! 



POZOR!

- prevare

- phishing site

- „paketi kriptovalut“

- trgovanje - forex

- Razni reklamne ponudbe za kriptovalute!



- RAZPRŠITEV MENJALNIC

- RAZPRŠITEV KRIPTOVALUT

- RAZPRŠITEV TVEGANJA

- RAZPRŠITEV ……



USPEŠNI LJUDJE VEDNO IŠČEJO PRILOŽNOST, 

DA BI POMAGALI DRUGIM. 

NEUSPEŠNI PA SE VEDNO SPRAŠUJEJO, KAJ 

BODO IMELI OD TEGA. 



Če te zanima več: 

- Prijavi se na youtube kanal: Polona Ajdič

- Youtube kanal: DealShaker Slovenia

- Telegram, messenger, whats up : +38641935065

- E-naslov: osebnipreboj@gmail.Com



HVALA ZA POZORNOST!


