
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

FEEL THE FUTURE DEKLARACIJA: INICIATIVA 

BLOCKCHAIN EUROPE 

                           

Blockchain tehnologija je eno najpomembnejših gonil digitalne transformacije v zasebnem, 

javnem sektorju in v gospodarstvu v splošnem pomenu besede. Slovenija je identificirala 

neskončne možnosti blockchain tehnologije oziroma tehnologije veriženja blokov kot 

tehnologije, ki je zmožna obvladovati kompleksne družbene in ekonomske pojave. Kljub 

temu, da je regulatorni okvir še vedno v začetni fazi, lahko trdimo, da so možnosti rasti s 

pomočjo blockchain tehnologij eksponentne.  

DEJSTVO JE, da Evropska Unija resno stopa nasproti regulaciji posameznih delov 

zakonodaje, ki so relevantni za blockchain tehnologije, še vedno pa pušča odprt prostor za 

nove rešitve v hitro spreminjajočem se blockchain okolju;  

DEJSTVO JE da ima Evropska unija v tem trenutku možnost postati svetovna vodilna sila na 

področju blockchain tehnologij in si zagotoviti preboj v eno najbolj konkurenčnih celin na 

svetu;     

DEJSTVO JE da posamezne države (Estonija, Malta, Velika Britanija, Švica, Slovenija) 

beležijo velike premike v procesu implementacije rešitev na posameznih področjih 

blockchain tehnologij in tehnologij, ki jih spodbujajo blockchain tehnologije;  

DEJSTVO JE da so rešitve lahko prenosljive in se lahko delijo med člani skupnosti, s 

hkratnim povečanjem transparentnosti, zaupanja, učinkovitosti in nadzora, kljub temu pa se 

še vedno soočamo s številnimi izzivi, ki izhajajo iz zakonodaje in regulative.  

Na srečanju EU Blockchain meetup 20. oktobra 2017 v Celju, smo sprejeli naslednjo 

deklaracijo:   

 Evropska unija in najbolj razvite države na področju blockchain ekonomije in 
blockchainu prijaznim tehnologijam morajo posvetiti posebno pozornost povečanju 
vidnosti in poznavanju potenciala blockchain ekonomije na regionalni in mednarodni 
ravni; 



 
 

 
 
 

 

 

 Izhajajoč iz obstoječih rešitev na področju blockchain tehnologij in potencialnih koristi 
za družbo in ekonomijo, se Evropski uniji priporoči še nadaljnjo krepitev načel 
gotovosti, transparentnosti, zaupanja, socialne kohezije, učinkovitosti in nadzora;  

 Evropska unija in države naj v odsotnosti pravil na področju blockchain ekonomije 
povečajo možnosti tokenizacije, oblikujejo jasen pristop k vzpostavitvi t.i. »case law«, 
z jasnimi rešitvami in usmeritvami, ki izhajajo iz posameznih primerov, o katerih so 
odločali različni regulatorni organi. V okviru Blockchain Obzervatorija naj Slovenija 
prevzame koordinacijo priprave »case law« za blockchain ekonomijo, s pričetkom v 
2017.  

Kot povzetek naj navedemo, da verjamemo, da blockchain tehnologija ponuja Evropski uniji 
enkratni zgodovinski trenutek, da oblikuje najboljši sistem za start-upe na blockchain 
tehnologijah, financiranje z množično prodajo in inovacijskim potencialom, ki lahko preseže 
celo Silicijevo dolino v ZDA. S spodbujanjem inovativne gonilne sile ekosistema za 
blockchain ekonomijo, bodo hitro rastoča podjetja in javni sektor lahko pospešila množično 
uporabo blockchain rešitevna številnih področjih naše družbe.  
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