Blockchain Think Tank Slovenija
i.

SPLOŠNO:

Blockchain Think Tank Slovenija bo pod okriljem Slovenske digitalne koalicije deloval kot odprta platforma za
vse deležnike, ki jih blockchain tehnologija na kakršen koli način zanima: potrošnike, startupe, slovenska blue
chip in ostala podjetja, gospodarske zbornice, univerze, pospeševalnike in inkubatorje ter državo. Platforma bo
omogočala zbiranje znanja na enem mestu ter njegovo distribucijo k tistim, ki bodo po znanju s področja
blockchain tehnologije povpraševali.
Komunikacija med zgoraj opisanimi deležniki je največkrat toga, počasna in omejena s preveč posredniki. Zato
bo Think Tank deloval kot enotna točka za zbiranje idej in predlogov, na nasprotni strani pa bo imel Think Tank
dostop do relevantnih predstavnikov na strani vlade, regulatorjev in drugih institucij javnega sektorja, katerim
bo na odprt način posredoval ideje in predloge gospodarstva, podjetnikov, akademikov in posameznikov. Tako
bo zagotavljen ažuren in transparenten pretok informacij.
Za kar se da najlažje in najbolj učinkovito komuniciranje med vsemi deležniki, bo Think Tank znotraj digitalna.si
platforme, ustvaril svojo spletno stran in svoj profil na socialnih omrežjih. Objavljeni bodo vsi dogodki
(izobraževanja, delavnice, ICOti, meet-upi...) povezani z blockchainom, predstavili se bodo ponudniki
svetovalnih, razvijalskih in drugih storitev, prostor za svoje pitche bodo imeli slovenski startupi, ki iščejo rešitve
na blockchainu, objavljeni bodo strokovni prispevki posameznikov, vzpostavljen bo forum za pogovore in
izmenjavo mnenj, itd.

ii.

IZOBRAŽEVANJA, OZAVEŠČANJE:

Blockchain je tehnologija, ki bo povzročila disrupcijo tako v zasebnem, kot tudi v javnem sektorju. Da bi ljudje
in podjetja sprejeli to tehnologijo, jo bodo morali prvo razumeti. Temeljna naloga Think Tanka bo organizacija
dogodkov, kjer bodo predstavljene tako osnove blockchaina, kot tudi njegova uporabna vrednost: kriptovalute,
pametne pogodbe, e-demokracija, itd. Teme na dogodkih bodo prilagojene naslovnikom.
Think Tank bo nastopal v vlogi organizatorja dogodkov ali v vlogi so-organizatorja (pomoč pri organizaciji). Pri
organiziranju dogodkov se bo povezal z univerzami, podjetniškimi pospeševalniki in inkubatorji, gospodarskimi
zbornicami ter z raznimi interesnimi združenji, ki so blizu blockchainu. Kot predavatelji na dogodkih bodo
vabljeni predstavniki slovenske in tuje blockchain skupnosti, ki so eksperti za posamezna področja. Naslovniki
predavanj bodo tako državljani, kot tudi podjetja in zaposleni v javni upravi.
Think Tank bo s sistematičnim organiziranjem dogodkov po vsej Sloveniji, skrbel za informiranost vseh
državljanov in podjetij. Vsi dogodki v organizaciji Think Tanka bodo za udeležence brezplačni. V ta namen se bo
kot partnerje dogodkov iskalo institucije, ki imajo svoje prostore primerne za večje dogodke (univerze,
zbornice, večja podjetja). Ostali stroški organizacije, se bodo krili iz sponzorskih sredstev. Think Tank bo
mesečno organiziral »Blockchain meet-up«.

iii.

SLOVENSKI BLOCKCHAIN:

Think Tank bo s pomočjo sredstev zainteresiranih članov digitalne koalicije in članov Think Tanka zgradill
infrastrukturo, s pomočjo katere se bodo podjetja in država naučili uporabljati rešitve na blockchainu. Think
Tank bo vzpostavil slovenski blockchain. Ta bo omogočal podjetjem in državi brezplačno (brez »gasa«, kot je na
Ethereumu blockchainu) produkcijsko testiranje in uporabo rešitev na blockchainu ter zagotavljal pomoč

slovenskih strokovnjakov pri razvoju in integraciji rešitev. Ko bodo blockchain rešitve prestale fazo potrditve
koncepta, bodo strokovnjaki pomagali pri migraciji iz slovenskega na druge blockchaine.

iv.

POVEZOVANJE SLOVENSKEGA ZNANJA:

Think Tank bo deloval kot platforma za povezovanje slovenskega znanja na področju blockchaina. Na spletni
strani Think Tanka se bodo imeli možnost predstaviti vsi, ki ponujajo kakršne koli storitve v zvezi z
blockchainom. Spodbujano bo, da bodo imeli enkrat mesečno odprte svoje pisarne za odgovore na osnovna
vprašanja tistih, ki take odgovore potrebujejo.
Hkrati bo Think Tank služil kot povezava med slovensko startup skupnostjo, ki razvija rešitve na blockchainu in
slovenskimi blue chipi ter drugimi zrelimi podjetji, ki želijo blockchain prenesti v svoje poslovanje.

v.

USTVARJANJE GLOBALNEGA HUBA ZA BLOCKHAIN V SLOVENIJI:

Think Tank bo igral vodilno vlogo pri promociji Slovenije kot države prijazni blockchainu. Na vseh dogodkih
bodo promovirane aktivnosti javnega in zasebnega sektorja, ki prispevajo k izgradnji blockchain skupnosti v
Sloveniji. Think Tank bo v sodelovanju z državo skrbel za promocijo Slovenije kot države prijazne blockchain
tehnologiji. Eden izmed ciljev je v Slovenijo privabil čim več tujih startupov, ki so kakor koli povezani z
blockchainom.

vi.

PRIPRAVA ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV:

Think Tank bo k sodelovanju povabil pravne, IT, poslovne in druge strokovnjake, ki bodo pripravljali razne
dokumente, povezane z blockchainom. Izdane bodo smernice za potrošnike glede investiranja v kripto valute,
pripravljeni bodo predlogi standardov za samoregulacijo povezano s primarnimi izdajami kripto žetonov (glede
ustanoviteljev projekta, strukture transakcije, itd.).
Think tank bo svoj pomemben prispevek dodal pri pripravi predlogov zakonskih sprememb in sprememb
relevantnih podzakonskih aktov. V tej luči bodo predstavniki blockchain skupnosti, ki jih bo Think Tank
združeval, nudili strokovno podporo predstavnikom regulatorjev in predstavnikom drugih institucij javnega
prava.

vii.

POVEZOVANJE S SORODNIMI THINK TANKI IN TUJIMI PODJETJI IN ORGANIZACIJAMI:

S ciljem promocije Slovenije, kot blockchainu prijazne države, ter s ciljem mednarodne izmenjave znanja in
izkušenj, bo Think Tank sodeloval s sorodnimi think tanki in drugimi tujimi podjetji in organizacijami, ki skrbijo
za promocijo blockchaina na kakeršen koli drug način.
S ciljem da upravičimo naziv Slovenije kot zelene referenčne države v digitalni Evropi, se bo Think Tank trudil v
Slovenijo pripeljati kar največ blockchain rešitev tujih ponudnikov, ki bodo pripravljeni testirati svoje rešitve v
našem okolju.

viii.

OZAVEŠČANJE GLEDE INDUSTRIJE 4.0.:

Blockchain predstavlja samo eno izmed sil t.i. industrije 4.0. Internet stvari, umetna intelegineca, krožno
gospodarstvo in delitvena ekonomija – disruptivni poslovni modeli in najnovejše tehnologije, ki jih je potrebno
ljudem približati. Ker se v industriji 4.0. med seboj vse povezuje, bomo lahko promocijo blockchaina izkoristili
tudi za ozaveščanje glede drugih tehnologij in poslovnih modelov, s katerimi se blockchain povezuje.

