
Kako sodelovati v “Token Sale” 
Iniciative za slovenski vrtec na 
platformi Ethereum 

Zadnje čase lahko zasledimo veliko razburljivega dogajanja na področju kripto valut in 
s tem povezane prodaje žetonov, imenovane tudi Token Sale. Celo strokovnjaki ne 
morejo natančno napovedati, do kod se bo dvigal ta trend, saj je priljubljenost tega 
načina vrednostnih transakcij še vedno iz dneva v dan večja. Zatorej, ostanimo tudi mi 
v coni navdušenja. 

V korakih, ki sledijo, Vas bomo vodili skozi Token Sale naše neprofitne organizacije 
imenovane Iniciativa za slovenski vrtec. Ob branju tega članka se boste lahko seznanili 
s celotno idejo Token Sale kampanje, postopoma boste napredovali skozi korake in se 
ob tem morda celo zabavali. 

Najprej pa razčistimo še nekaj teorije. Recimo, da je Token Sale nekakšen ICO, pri 
čemer omenjena kratica pomeni »Initial Coin Offering«, slednje pa je izpeljano iz »Initial 
Public Offering«, torej »javne ponudbe«. Dandanes lahko vsak start-up ali organizacija 
izda svojo valuto, ki se v svetu kripto valut po navadi imenuje »tokens« ali »coins«, torej 
žetoni. Žetoni so nato lahko, znotraj platform za trgovanje s kripto valutami, kupljeni, 
prodani ali zamenjani za druge kripto valute kot so Bitcoin, vedno bolj priljubljen Ether 
ali pa za t.i. »fiat« valute, torej normalne monetarne valute, kot so evri in dolarji. 
Najpogosteje je glavni cilj izdajatelja financiranje lastnega razvoja in marketinga z 
namenom povečanja povpraševanja na trgu, pri čemer se doseže tudi učinek povišanja 
vrednosti izdanih žetonov. Končni cilj posameznikov, ki trgujejo z žetoni, pa je uporaba 
le-teh za izmenjavo, nakup ali prodajo posameznih dobrin oziroma storitev, ali pa 
preprosto v investicijskem smislu, trgovanje z namenom povišanja vrednosti lastnih 
naložb. Žetoni v tem smislu delujejo po enakem principu kot delnice.       

Trenutno je razvitih že kar nekaj poslovnih modelov, po katerih vrednost žetonom 
narašča sorazmerno s časom. Za Iniciativo za slovenski vrtec cena žetonov služi kot 
vrednost donacije v zameno za posebne vstopnice na dogodke, ki se bodo odvijali pod 
okriljem Iniciative oziroma partnerskih organizacij v prihodnjih mesecih.  

No, pa poglejmo, kako lahko sodelujete v naši kampanji: 

  



Korak 1: Ustvarite svojo Ethereum denarnico 
Večina ICO kampanj je ustvarjenih na platformi Ethereum – platforma za izmenjavo 
kripto valut, pa tudi kripto valuta sama po sebi. Torej, najprej si morate ustvariti svojo 
Ethereum denarnico. Za to lahko uporabite eno izmed spodaj naštetih aplikacij. Lahko 
bi jo ustvarili tudi s katero drugo aplikacijo, na trgu jih je namreč že veliko, a ne podpirajo 
vse žetonov ERC-20, ti pa so nujno potrebni za trgovanje na platformi Ethereum.  

Predlagamo torej, da uporabite eno izmed sledečih aplikacij: 

● Ethereum Mist Wallet, 

● Ethereum’s online wallet 

● MyEtherWallet 

Mi bomo za primer uporabili MyEtherWallet. 

Pojdite na www.myetherwallet.com. Prva stvar, ki jo boste videli bo “Create New 
Wallet”, torej “ustvarite novo denarnico”. 

 

Izmislite si močno in zahtevno geslo, vpišite ga v okence in si ga napišite še vsaj na 
dve mesti (na primer v svoj pametni telefon, ampak tako, da ne bo moral vsak do njega 
dostopati in v beležko). Nato kliknite: “Create New Wallet”. 

https://github.com/ethereum/mist/releases
https://wallet.ethereum.org/
https://www.myetherwallet.com/
http://www.myetherwallet.com/


 

Sedaj shranite datoteko ključa ali “Key Store File”. Kliknite “Download Keystore File” in 

shranite datoteko v svoj računalnik za dodatno varnost. Ko shranite datoteko, trikrat 

preverite, da ste jo res dobro shranili in nikakor je ne izgubite!!! Kliknite „Continue“. 

 

 

 

 

 

 

V naslednjem oknu boste zagledali Vaš osebni ključ ali “Private Key”, ki je sestavljen iz 
več simbolov oz. znakov. Tudi tega si dobro zapomnite, napišite si ga v beležko in 
shranite v računalnik, saj ni načina, da bi Vas sistem kakorkoli spomnil na pozabljeno 
geslo ali osebni ključ – tehnologija tega preprosto ne dovoljuje, zato je izredno 
pomembno, da si te podatke dobro shranite in zapomnite, saj jih ni mogoče obnoviti.   



Nadaljujte na naslednje okno. 
 

Kot je moč videti, je denarnico mogoče „odklepati“ na različne načine, toda iz varnostnih 
razlogov predlagamo, da se držite načina z osebnim ključem, ki ga preprosto skopirate 
iz predhodno shranjene datoteke in ga prilepite v rdeče okence. Nato kliknete „Unlock“. 

Denarnico lahko odklenete tudi tako, da uporabite „Key Store File“ (datoteko ključa), ki 
ste jo prav tako predhodno shranili na svoj računalnik. Nato vpišete geslo in kliknete 
„Unlock“. 
 

Sedaj imate polni dostop do svoje Ethereum denarnice in to je to! Ni bilo težko, kajne? 
Če želite ponovno dostopati do svoje denarnice pojdite na www.myetherwallet.com in 
kliknite na ‘View Wallet Info’ v zgornjem desnem kotu strani.  
 

  

http://www.myetherwallet.com/


Korak 2: Kupite Vaše prve Ethere 
Sedaj lahko pričnete uporabljati svojo denarnico. Da bi denarnico napolnili z Ethri 
(ETH), ki jih potrebujete, da bi nato odkupili žetone ponudnikov na platformi, na primer 
žetone naše Iniciative, boste najprej morali opraviti izmenjavo kripto valut. 

Na voljo je veliko možnosti za izmenjavo kripto valut, kot so Coinbase, Kraken, 
Bitfinex, Bittrex in mnoge druge, pri čemer nekatere dovoljujejo odkup ETH z 
monetarnimi, torej “fiat” (evri, dolarji ipd.) valutami, na drugih pa je trgovanje možno le 
s kripto valutami, kot je Bitcoin (BTC). Prav tako bodite pozorni na to, da so menjalni 
tečaji na različnih platformah, različno ovrednoteni. Nekateri Vam bodo morda bolje 
ustrezali kot drugi. Preglejte zatorej več možnosti za posamične izmenjave in se nato 
odločite premišljeno.  

Tukaj se ne bomo spuščali več v podrobnosti, saj je odločitev o izbiri menjalnega tečaja 
in ponudnika za izmenjavo povsem individualna. Osredotočili se bomo raje na to, kako 
na najenostavnejši način kupiti ETH in jih nato prejeti v svojo denarnico, ki ste jo pravkar 
ustvarili. Vseeno imejte v mislih, da je to sicer najenostavnejši način, toda morda ne bo 
najboljši za Vas osebno. To boste lahko ocenili po nekaj izmenjavah na platformi 
Ethereum in se takrat morda odločili, za katerega izmed drugih načinov za izmenjavo.    

Najenostavnejši način torej, za nakup prvih ETH je, da se spet vrnete na MyEtherWallet 
in kliknete na „Coinbase“ zavihek, ki ga boste zagledali, ko se boste prijavili v Vašo 
denarnico. 

 

Coinbase je eden izmed najpogostejših načinov za izmenjavo kripto valut, klik na 
zavihek pa Vam omogoča enostaven nakup ETH, ki bodo nato nemudoma poslani v 
Vašo denarnico. Postopek je zelo jasen, zato se tukaj ne bomo spuščali v dodatne 
podrobnosti. Preprosto kliknite na zavihek in sledite navodilom. Vpisati boste morali 
Vaše ime, želeni znesek ETH, Vaš elektronski naslov in Vašo telefonsko številko.  

Že želite, lahko tudi označite možnost nakupa ETH s katerokoli izmenjavo kripto valut, 
ki podpira platformo Ethereum. K sreči, večina načinov izmenjave podpira Ethereum. 
Preprosto pošljite izbrano kripto valuto na način izmenjave, ki Vam ustreza, in jo 
zamenjajte za ETH. Če niste prepričani, kako to narediti, ali potrebujete dodatno pomoč, 
v Google vpišite, na primer, : ”How to buy ETH on Kraken“, pri čemer “Kraken” po 

http://www.coinbase.com/
http://www.kraken.com/
http://www.bitfinex.com/
http://www.bittrex.com/
https://www.google.com/search?q=how+to+buy+eth+on+kraken&oq=how+to+buy+eth+on+kraken


potrebi zamenjajte z izbrano alternativno izmenjavo. Če torej ne boste uporabili način 
izmenjave imenovan “Coinbase”, v izmenjavi ne pozabite posebej označiti, da se ETH 
pošlje v Vašo MyEtherWallet.  

Korak 3: Pošljite ETH v naš Token Sale 
Ne glede na to, ali ste denarnico že imeli napolnjeno s kripto valutami, ali pa ste jo 
pravkar ustvarili in napolnili sledeč prejšnjima korakoma iz teh navodil, sedaj ste 
pripravljeni za sodelovanje v naši Token Sale kampanji.  

Najprej obiščite našo Token Sale spletno stran TUKAJ. Če ste se odločili za 
sodelovanje, za nadaljevanje na stran z več informacijami kliknite “PRISPEVAJTE“.  

 
 

 

Prišli boste na stran, kjer Vas bomo prosili, da preberete dokumente, ki se vežejo na 
nakup naših MCT žetonov. Potem, ko dokumente preberete, kliknite “PREBRANO. 
SPREJMEM. NAPREJ...”. S tem tudi izjavljate, da ste dokumente prebrali in, da se z 
njimi strinjate oz. da sprejemate vse pogoje, ki so zapisani v teh dokumentih.   
 

https://slovenskivrtec.wordpress.com/podprite-nas/token-sale/


 

Končno boste prispeli na stran, kjer boste videli naš Ethereum naslov, kamor lahko 
pošljete svoje ETH v zameno za prejem naših žetonov MCT. Na omenjeni strani boste 
tudi videli informacijo o menjalnem tečaju (1000 MCT za 1 ETH). 

 

Najpomembnejši podatek na tej strani je ciljni naslov. Gre za še eno denarnico, takšno, 
kot je Vaša. Označite celotno vrstico z znaki v naslovu in jih kopirajte v tipkovnico.  

Sedaj odprite MyEtherWallet in kliknite na „Send Ether & Tokens“. 

  
 



 

Prilepite ciljni naslov v polje “To Address”, v naslednje okence vpišite količino ETH, ki 
jih želite poslati v našo denarnico in nato vpišite še “količino goriva” (Gas Limit), ki ste 
ga pripravljeni porabiti za to investicijo.   

Kaj pomenita “Gas” in “Gas limit“? Vsaka transakcija na platformi Ethereum zahteva 
porabo vira, ki se imenuje “Gas” oz. gorivo. Znesek goriva izraža kompleksnost 
transakcije. Če nastavite porabo goriva (Gas limit) prenizko, se lahko zgodi, da bo Vaša 
transakcija neuspešna. To lahko primerjate z gorivom v avtomobilu (ETH v Vaši 
denarnici) na poti do izbrane destinacije (v tem primeru naše Token Sale kampanje). 
Če ne boste v avto dodali dovolj goriva na poti do izbrane destinacije, je ne boste 
dosegli. Nižje nastavitve pri “gorivu“ bodo pomenile počasnejše transakcije, podobno, 
kot bi vozili varčen avto zelo počasi. V Vaši MyEtherWallet denarnici lahko v zgornjem 
desnem kotičku nastavite želeno „Gas price“ vrednost.   

 

 

Priporočamo, da nastavite to vrednost v razponu med 50 in 60 Gwei. To sicer ni poceni, 
toda učinkovitost in prioriteta Vaše transakcije bo zato vedno spodobna.  



Zadnja stvar, ki jo morate narediti je, da kliknete na „Generate Transaktion“ in nato na 
„Send Transaktion“.  

To je to! Postali ste lastniki želenih žetonov. Dajmo jih sedaj v Vašo denarnico. 

Kliknite na meni “View Wallet Info” in odprite denarnico, kot ste to storili že prej. Na 
desni boste zagledali okvirček imenovan “Token Balances”.   

 

Kliknite ‘Add Custom Token’ 

 

V procesu transakcije bi morali vse informacije ponudnika žetonov. V našem primeru 
so te informacije na voljo v dokumentih, ki ste jih prebrali na vmesni strani, preden ste 
kliknili „PREBRANO. SPREJMEM. NAPREJ…“. TUKAJ lahko ponovno dostopate do 
teh dokumentov. Konkretno do informacij o žetonih MCT pa lahko pridete tudi TUKAJ. 

https://slovenskivrtec.wordpress.com/podprite-nas/token-sale/129-2/
https://slovenskivrtec.files.wordpress.com/2018/03/mct-info1.pdf


Najpomembnejše informacije, ki jih morate biti deležni v sklopu sodelovanja v Token 
Sale kampanji so: Naslov MCT žetonov, MCT simbol in MCT decimalke, ki jih boste 
uporabili pri prikazu MCT žetonov v Vaši denarnici. Nekaj trenutkov po tem, ko boste 
kliknili “Save” in tako shranili novo stanje v Vaši denarnici, se bo le-to prikazalo na 
ekranu kot »Token Balance«.  

 

 

Pa smo pri koncu. Kupili ste želene žetone, podprli ste naše poslanstvo zagotavljanja 
slovenskih bilingualnih vrtcev po svetu in s tem pokazali, da verjamete v našo ekipo in 
v naše revolucionarne ideje. Hvala Vam! 

Ta navodila so napisana na podlagi izvornega članka, ki ga je napisal Anton Telitsyn, 
19. Septembra 2017. Poglejte izvorni članek.  

https://medium.com/the-mission/ico-101-how-to-participate-in-an-ico-made-with-ethereum-cf57516183f6

