
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Too careful and you’ll never make any money.  

Not careful enough, you’ll blow up.  

 
Alpha Trader 
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                     safe & stable 2023 
 
Predstavljamo varno, razumljivo in donosno priložnost z naslednjim profilom: 
 

• možnost vlaganja na eno, dve ali tri leta 
• donos pri vložku na 1 leto = 10% 
• donos pri vložku na 2 leti = 22% 
• donos pri vložku na 3 leta = 35% 
• 10% vložka se izplačuje na vsakih 12 mesecev (glej spodnje tabele) 
• glavnica in preostali donos se izplača ob izteku (dospetju) 
• najmanjši vložek je 7000 € in največji 300.000 € (do zapolnitve kapacitet) 
• odpoved je možna s 6-mesečno napovedjo, 10% odbitkom in izgubo celotnega donosa  
• pri predčasnem poplačilu 1 leto pred dospetjem je donos kot v tabelah na nasl. strani 

 
Primeri: 
 
Vložek 10.000 € na 3 leta (donos 35%) 
 
Datum (primer) Vložek Izplačila % 
1.1.2023 10.000 €   
1.1.2024  1000 € 10% 
1.1.2025  1000 € 10% 
1.1.2026  11.500 € 15% + glavnica 
Skupaj v treh letih  13.500  € + 35% 

 
Vložek 20.000 € na 2 leti (donos 22%) 
 
Datum Vložek Izplačila % 
1.1.2023 20.000 €   
1.1.2024  2000 € 10% 
1.1.2025  22.400 € 12% + glavnica 
Skupaj v dveh letih  24.400 € + 22% 

 
Vložek 30.000 € na 1 leto (donos 10%) 
 
Datum Vložek Izplačilo % 
1.1.2023 30.000 €   
1.1.2024  33.000 € 10% + glavnica 
Skupaj v enem letu  33.000 € + 10 % 

 
⚠ Vlagatelj predčasno odpove vložek 20.000 € na 2 leti 
 
Datum Vložek Izplačilo % 
1.1.2023 20.000 €   
1.8.2023 najava odpovedi    
1.2.2024 izplačilo  
(po 6 mesecih od odpovedi) 

 18.000 € - 10% 
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Predčasna povrnitev vložka z donosom 
 
Prejemnik lahko predčasno vrne vložek eno leto pred dospetjem investicije na način, da je donos 
takšen, kot bi bilo od začetka vezano na ta čas in dodatno še 3% (glej tabele).  
 
To je podoben sistem kot pri obveznicah na odpoklic ("callable bonds"), le da je bolje za vlagatelja, 
ker se odpoklic lahko zgodi samo na eni natančno definirani točki - eno leto pred dospetjem ali pa 
se ne zgodi. V primeru, da do tega pride pa je vlagatelj nagrajen z dodatnim bonusom 3% kot 
nadomestilo za izgubo donosa v zadnjem letu.  
 
Vlagatelj lahko v tem primeru denar predčasno vloži drugam — če najde primerno varne in 
profitabilne donose — ali ga uporabi kot pač želi. Vsekakor še vedno doseže izjemen rezultat z 
odlično fleksibilnostjo in varnostjo. 
 
Primeri: 
 
Vložek 10.000 € na 3 leta in predčasno dospetje v 2 letih —  
(donos 22% + 3% = 25%) 
 
Datum Vložek Izplačila % 
1.1.2023 10.000 €   
1.1.2024  1000 € 10% 
1.1.2025 predčasno dospetje  11.500 € 12% + 3% + glavnica 
1.1.2026    
Skupaj v dveh letih  12.500  € + 25% 

 
Vložek 20.000 € na 2 leti in predčasno dospetje v 1 letu —  
(donos 10% + 3% = 13%) 
 
Datum Vložek Izplačilo % 
1.1.2023 20.000 €   
1.1.2024 predčasno dospetje  22.600 € 10% + 3% + glavnica 
1.1.2025    
Skupaj v enem letu  22.600 € + 13% 

 
 
* Callable or redeemable bonds are bonds that can be redeemed or paid off by the issuer prior to the bonds' 
maturity date. When an issuer calls its bonds, it pays investors the call price (usually the face value of the bonds) 
together with accrued interest to date and, at that point, stops making interest payments. Sometimes a call premium 
is also paid. Call provisions are often a feature of corporate and municipal bonds. 
 
 
Slovenija, 1.1.2023 
 

 
David Krmpotić (univ. dipl. inž. rač. in inf.)  

— razvijalec distribuiranih sistemov 
 

Za več informacij oz. srečanje v živo ali preko videoklica  
pišite na david@uniqpath.com, hvala! 
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ZNANJE IN GLOBALNI TRENDI 
 
Za polno in stabilno življenje potrebujemo vsako leto več znanja — potreba po znanju 
eksponentno raste. Svet se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Spremembe — nekatere ciklične, 
druge enosmerne — postajajo stalnica in so skoraj edina stvar, na katero lahko 100% računamo.  
 
Znanstveniki in tehnologi so predvidevali, da bo internet poenostavil in pohitril dostop do 
informacij in s tem enolično izboljšal celoten spekter družbe. V povprečju se je to res zgodilo in 
od tega imamo vsi koristi — vendar je enostavna diseminacija informacij marsikaj tudi otežila. 
 
Definicija resnice doživlja nadgradnjo in zastareli binarni način več ni ustrezen. Velikokrat situacija 
ni taka, da bi nekaj bilo očitno res ali pa ne — to bi bilo preveč enostavno in ti časi so se iztekli. 
To še vedno velja za bazično znanost in za točno definirane dogodke, pri pluralizmu mnenj in 
pogledov v realnem času, ki ga internet kot globalna vas zastopa, pa to več ni mogoče.  
 
Svet lažje razumemo, če preidemo iz dihotomije resnica / laž v pogled z nekaj več odtenki in 
perspektivami. Hkrati lahko velja več različnih stvari, odvisno od zornega kota in od opazovalca.  
Ponavadi se odločimo za svojo resnico, vendar se moramo zavedati, da so tudi drugi pogledi lahko 
veljavni. Vsekakor pa je potrebno biti previden, ker mnoge laži so še vedno samo laži, ki so še 
toliko bolj nevarne, ker se poskušajo skrivati za novim modelom globalne kolektivne kognicije. 
 

 
 
Vzporedno z razvojem interneta se dogajajo tudi drugi tektonski premiki in vse to vpliva na naš 
občutek orientacije in umeščenosti v svet. Trenutno se zdi, kot da izgubljamo kompas, saj naš 
kompleksni sistem, sestavljen iz ljudi in tehnologije, prehaja skozi zelo viharno prehodno obdobje. 
 
Skupaj bomo morali najti pot skozi goščavo težav in kriz in trajalo bo še nekaj časa preden se bo 
stanje stabiliziralo. Podajanje v neznano in iskanje najbolj zanimivega naslednjega koraka nas lahko 
navda z veliko mero poguma ali pa nas prestraši. Raje izberimo pogum, do katerega lahko pridemo 
postopoma z nabiranjem relevantnega znanja — zanesljivo z majhnimi in premišljenimi koraki. 
Znanje, ki je delovalo v preteklosti, sedaj v celoti več ni koristno, zato se moramo nadgraditi in 
tudi znova naučiti učiti. Prilagodljivo učenje je poglavitno v modernem svetu kompleksnosti. 
 
uniqpath je v osnovi miselni pristop kot tudi lahko-sklopljeno socio-tehnološko omrežje, ki 
pomaga pri povezovanju in učenju. Sestavlja ga vsak posameznik z željo po napredku, ki potuje 
po lastni ustaljeni poti, hkrati pa želi biti dinamično povezan z drugimi raziskovalci nepredvidljivih, 
vendar izjemno zanimivih časov. Članarine ni, le poznati je potrebno druge, s katerimi si lahko 
izmenjujemo poglede in koristne namige za maksimizacijo znanja in kapitala. Posamezniki, ki se 
najdejo na tej poti, so radovedni, zanesljivi in zaljubljeni v tehnologijo, čeprav je ta redko popolna. 
Tehnologija je odraz nas samih in potrebno jo je konstantno izboljševati. Človeštvo čaka še veliko 
zanimivega. Večino si še ne znamo predstavljati vendar so obrisi že vidni, če se malo potrudimo. 
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DODATNA POJASNILA 
 

— Kam se bo investiral zaupani denar? — 
 
Investicija gre v razvoj omrežja znanja, kar vključuje razvoj distribuirane programske opreme. 
Razvoj kvalitetne delujoče kode z dolgoročno dodano vrednostjo je izjemno časovno in kapitalsko 
intenziven. Donos, ki ga nudimo nam zmanjšuje tveganje najemanja likvidnosti drugje in z 
drugačnimi karakteristiami (ceneje za nas, ampak bolj tvegano). S strani investitorjev ne gre za 
rizično investicijo (tveganega kapitala, VC) ali za nakup deleža. Gre za dobro definirno in varno 
naložbo (oz. posojilo) s fiksnim donosom pod natančnimi pogoji med katerimi ni naše vezave k 
dodatnim tematskim pojasnilom razen izključno finančnega vidika, kot je prikazano v tabelah v 
tem dokumentu. S tistimi, ki izkažejo zaupanje bomo v stiku vsaj enkrat letno pri izplačilu vmesnih 
obresti in to je vedno dobra priložnost za prostovoljna kratka poročila o napredku in za izmenjavo 
koristnega znanja in opažanj, tudi morebitnih demonstracij tehnologije. Naša edina neizpodbitna 
zaveza je torej vračilo glavnice in izplačane obresti natančno tako kot je prikazano. 
 

— Kako vem, da je naložba varna? — 
 

Predvsem na podlagi preteklega 
udejstovanja vodje projekta, ki se 
je do sedaj preverjeno vedno 
držal obljub in vsakič presegel 
pričakovanja posameznikov, ki 
so mu / mi zaupali. Do tega 
trenutka sem pomagal kar nekaj 
ljudem spremeniti življenje na 
bolje —  ujeti skoraj nezaznavne 
ampak skozi čas dokazano velike 
priložnosti. Takšne uspehe je 
težko ponoviti. Če bi že hoteli pa 
bi verjetno bil prvi korak gradnja 
omrežja znanja in iskanje navez 
med že uspešnimi posamezniki. 
Zasledovanje velikih metov ne 
sme biti glavni cilj. Zavedati se 
moramo tveganj in jih smiselno 
vključevati v svoje strategije. 
Obljubljanje karkoli v tej smeri 
pa je lahko nehvaležno. Tudi časi 
niso pravi za večja tveganja — ali 
pač? Kdo bi vedel. V kolikor se 
situacija v tem smislu spremeni 
pa bomo skupaj pripravljeni. 

 
Predstavljena osnovna varna priložnost se napaja iz volatilnih tokov tehnologije naprej in nazaj v 
času. Diskusije za kakršne-koli dodatne bolj tvegane ideje, kjer lahko investirate v lastni režiji pa 
lahko odpremo ob srečanju, če se odločite za pravkar predstavljeno osnovno ponudbo sodelovanja. 
 
 
Seveda podpišemo tudi posojilno pogodbo z dodatnimi zavarovanji Vašega posojila oz. naložbe. 
 
 

— Veliko sreče, uspeha in stabilnosti v 2023 in naprej — 
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Status investicij lahko kmalu spremljate na 
https://status.uniqpath.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

David Krmpotić, B. Sc. Comp. Sci.  
 

Web: https://uniqpath.com 
 

E: david@uniqpath.com 


