Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Problematika pomanjkanja pravne regulacije pri poslovanju in izdaji
kriptovalute


V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede

2. V sodelovanju z:
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA

3. Besedilo:


Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta

Projekt se je osredotočil na eno izmed največjih inovacij v sodobnem informacijskem svetu –
kriptovalute. Te so osrednji pojem e-gospodarstva in predstavljajo alternativno plačilno sredstvo.
Zaradi njihove vse večje vloge v mednarodnem gospodarstvu je ključno vprašanje, kako jih urediti.
Pri tem se je raziskava osredotočala na posamezne vidike pravnega urejanja, kot na primer varstvo
osebnih podatkov, pravna narava kriptovalut, nevarnost pranja denarja, davčno urejanje itd., hkrati
pa je pomemben tudi ekonomski vidik samih kriptovalut, saj se s pravnim vidikom dopolnjujeta.
Osrednji problem tega projekta je bil povezan z dejavnostjo sodelujoče gospodarske družbe, t.j.
primarna izdaja kripto žetonov (ICO). Na borzi kriptovalute pogosto obravnavajo kot špekulativne
instrumente, s tem pa dodatna izdaja novih kriptovalut (ICO) na finančnem trgu zgolj še spodbuja
nepredvidljivost dogajanja.


Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta

V uvodnem delu projekta so se sodelujoči študenti večkrat sestali med sabo ter s pedagoškima in
delovnim mentorjem. Ti sestanki so služili kot osnova za seznanitev z raziskovanim področjem in
organizacijo dela. Sledil je drugi del projekta, v katerem so študenti pregledovali literaturo in
oblikovali osnovne zaključke iz posameznih prebranih del. Vsak izmed študentov je na svojem
področju prebral in pregledal osnovne vire, ki se nanašajo na raziskovano področje in se tako
spoznal z osnovnimi zakonitostmi tega področja (npr. za davčno področje sta študenta prebrala
učbenik o davčnem pravu in se tako spoznala z osnovami te pravne panoge in njenimi načeli).
Študenti so nato povzeli te vire v obliki zapiskov, ki so jih med sprotnimi sestanki delili z ostalimi.
Sledil je pregled domače in tuje zakonodaje iz posameznih raziskovanih področji. Študenti so
poiskali primerne domače pravne akte, pregledali relevantna določila in jih primerjali z zaključki, ki
so jih naredili med preučevanjem tuje literature in tujih pravnih aktov. Tako so naredili
primerjalnopravno analizo, iz katere so ugotovili prednosti in pomanjkljivosti slovenske pravne
obravnave kriptovalut in postopka ICO. Posamezni študenti so se udeležili tudi različnih dogodkov
in posvetovanj s strokovnjaki iz področja, ki so ga raziskovali.
 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Poglavitni rezultat je elaborat oz. študija, iz katere izhajajo ekonomski vidik kriptovalut, pravna
narava digitalnih žetonov, postopek izvedbe ICO, varstvo osebnih podatkov v povezavi s
kriptovalutami in ICO, obveznosti pri ICO in pri poslovanju s kriptovalutami v zvezi s pravili o
preprečevanju pranja denarja in davčno obravnavo kriptovalut. Študija je sprva namenjena
partnerskemu podjetju, ki mu bo služil predvsem kot pravnoteoretičen povzetek poslovanja s

kriptovalutami in postopka izdaje kripto žetonov. S pomočjo te študije bi naj torej zaposleni v
podjetju razširili svoje znanje na tem področju in povečali predvidljivost pravne obravnave svojih
poslovnih odločitev. Raziskava, ki je nastala, pa je lahko podlaga tudi veliko širšemu krogu ljudi.
Zasnovana je namreč tako, da bralec ne potrebuje nobenih teoretičnih osnov obravnavanega
področja. V vsakem delu je predstavljeno področje jasno in razumljivo, zato je študija lahko ob
primerni objavi pomoč vsaki osebi, ki se odloča, da bo vstopila v poslovni svet kriptovalut. Zaradi
vsebovanih primerjalnopravnih zaključkov študija pripomore tudi k boljši in celovitejši pravni ureditvi
kriptovalut v Sloveniji, saj prispeva k teoretični osnovi za pripravo zakonodajnih predlogov, ki bi
izboljšali trenutno stanje. Slovenija je po številnih podatkih ena izmed vodilnih držav pri poslovanju
in izdaji kriptovalut, slovenska družba pa s tem pridobi zelo veliko poslovnih priložnosti, ki
dolgoročno prispevajo k izboljšanju življenjskega standarda. Z dodano študijo na področju
kriptovalut so poslovne odločitve lažje in dostopnejše tudi krogu ljudi, ki niso nikoli posvečali
pozornosti temu gospodarskemu področju. Tudi zakonodajalec bo z dodatno teoretično podlago
lažje oblikoval pravno ureditev s tem pa bo slovenski trg kriptovalut tudi za tuje vlagatelje bolj jasen
in predvidljiv, država pa bo dobila več davčnih virov in s tem več sredstev za izboljšanje splošne
življenjske kakovosti.
4. Priloge:

http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-doprakticnega-znanja-4-javni-razpis-pkp-201718/
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