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12 Priložnost za 
zaslužek
Vsak (že) ima soseda, ki si je z rastjo bitcoina 
privoščil počitnice, avto, vikend ali hišo, zato bi 
tudi sami radi vedeli, kako do skrivnostnega, 
nevidnega denarja, ki strmo povečuje svojo 
vrednost. 

Varnost
Zagovorniki kriptovalut pogosto poudarjajo, 
da je ena izmed glavnih prednosti odsotnost 
centralne avtoritete. Najočitneje to opazimo 
pri vdorih in krajah, ko lahko ves svet spremlja, 
kam so odpotovali denarci, a jih nihče ne more 
vzeti in vrniti. 

ICO
Če smo še lani Slovenci svetovne trge 
naskakovali ob pomoči platform za množično 
financiranje (kickstarter in podobni), so letos 
njihovo mesto prevzele kriptovalute in zbiranje 
sredstev s pomočjo t.i. ICO projektov.

Osnove
Bitcoin se je pogosto predstavljal kot 
alternativa utečenim bančnim sistemom in 
valutam. Čeprav je protokol odprt in bitcoin 
ni pod nadzorom Satošija Nakamota, bi bilo 
za več zaupanja vseeno koristno vedeti, kdo 
si je to alternativo sploh izmislil. Gre za delo 
anonimnega genija? Skupino upornikov s 
plemenitimi nameni? Kriminalno združbo? 
Vlado?
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Rudarjenje
»Izdelava« kriptovalut ni niti približno podobna nastajanju klasičnega 
denarja, saj jih rudarimo. Postopek bo prihodnje leto praznoval že 
desetletje obstoja.

Obdavčitev
Kriptovalute so mnogim prinesle znatno premoženje, zato je čedalje 
pogostejše vprašanje, kolikšen delež si bo odrezal Furs. Ker je področje 
novo, ni nejasna le višina obdavčitve, temveč tudi čisto tehnično vprašanje 
– kako pravilno napovedati te prihodke. 

RUDARJENJE
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BLOCKCHAIN

Intervju -  
Peter Trček, 
predsednik 
društva 
Blockchain 
Think Tank
Blockchain je za Slovenijo priložnost 
stoletja  - kako postati učinkovito 
blockchain gospodarstvo in ustvariti 
sožitje tehnologije in politike.




