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UVOD 
Kriptovalute predstavljajo vrsto virtualnih valut, ki so varnostno podprte s 
kriptografijo in obstajajo le v digitalni obliki na računalnikih in pametnih napravah, kot so 
mobilni telefoni, tablice, ipd. 

Uporabniku omogočajo preprosto in hitro trgovanje ter globalnost, saj izvedba transakcije 
kamorkoli po svetu po navadi traja le nekaj sekund ali minut. 

Kriptovalute iz dneva v dan postajajo vse bolj priljubljene in zanimive za nove uporabnike. 
Hkrati na popularnosti vse bolj in bolj pridobiva tudi sama blockchain tehnologija, ki poleg 
tega, da je omogočila nastanek kriptovalut, ponuja ogromne možnosti za nadgradnjo in 
napredek mnogih panog. Skladno s tem, število uporabnikov in sama velikost trga iz leta v 
leto strmo narašča.  

Kljub rasti trga in večanju števila uporabnikov, pa se centralizirane menjalnice še vedno 
srečujejo z izzivi, med katerimi je eden največjih vsekakor to, da jim morajo uporabniki s 
svojimi sredstvi slepo zaupati. 

 

S projektom želimo doprinesti k razumevanju kriptovalut 
in kripto sveta nasploh ter trgovanje omogočiti širši 

množici ljudi. 

Smisel projekta CryptoUnity je izboljšati 
uporabniško izkušnjo in kriptovalute približati ljudem, ki v 

kripto svet šele vstopajo, hkrati pa poskrbeti, da so njihova 
sredstva vedno shranjena na varnem. 

Želimo, da naš model delovanja in poslovanja postane 
zgled podobnim podjetjem. 

 

To nameravamo doseči tako, da bomo vse potrebno za enostaven začetek združili na 
 eno mesto – v našo platformo, ki bo optimizirana za ciljno skupino uporabnikov. 

Na njej bodo imeli dostop do pomoči in podpore.  

Hkrati bomo poskrbeli za varnost pri hranjenju kripto sredstev tako, da bomo sredstva 
uporabnikov od samega začetka ločili od sredstev menjalnice in jih dali v hrambo tretji, 

močno regulirani, entiteti. Uporabniki bodo imeli možnost svoja sredstva hraniti sami - v 
hladni denarnici - s čimer bomo v našo centralizirano menjalnico vključili najpomembnejši 

element decentraliziranosti.. 

» 
 

V  « 
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PROBLEM 
Kripto trg močno pridobiva na rasti in popularnosti.  
 

To potrjujejo tudi raziskave, ki kažejo, da bo število novih uporabnikov, in s tem velikost 
trga, v prihodnjih letih eksponentno naraščalo. Že v času od rojstva ideje za CryptoUnity pa 
do danes, se je število uporabnikov podvojilo.  

Rast trga hkrati pomeni veliko število uporabnikov, ki se s kriptovalutami srečujejo prvič. 
Ker bo število začetnikov le še naraščalo, je pomembno, da v kripto svet vstopajo z 
znanjem in ob tem prejmejo ustrezno pomoč.  

Večina menjalnic za njihovo uporabo zahteva že nekaj predhodnega  znanja o 
kriptovalutah. V kolikor uporabnik še nima izkušenj in se mu poraja vprašanje izven 
najpogosteje zastavljenih, bo specifičen odgovor verjetno težko dobil.  

To lahko mnoge nove uporabnike odvrne od trgovanja, saj potrebnih informacij in pomoči 
nimajo lahko dostopnih, ki pa so, na samem začetku, nujne. 
 

 
 

Vir: https://es.statista.com/estadisticas/1236529/blockchain-numero-de-carteras-a-nivel-mundial/ 
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NAŠA REŠITEV 
Prihajajoči val novih uporabnikov bo potreboval zanesljive informacije in pomoč pri 
pridobivanju le-teh. Za preprosto interakcijo s kriptovalutami je cilj vse elemente, potrebne 
za trgovanje, zbrati na eno mesto. S tem je uporabniku prihranjen čas, ki bi ga porabil, da 
najde vse potrebne elemente in se o vsakemu od njih tudi ustrezno izobrazi.  

Celotno platformo bo odlikovalo več skrbno premišljenih faktorjev: 
 

1. Uporabniška izkušnja (UX):  Platforma bo oblikovana za najbolj optimalno 
delovanje z vidika uporabnika, kar vključuje tudi prepoznavanje in reševanje uporabniških 
težav, še predno do njih pride.  

2. Uporabniški vmesnik (UI):  Z vmesnikom se poskrbi za prijetno interakcijo med 
uporabnikom in platformo. To pomeni, da je platforma estetsko in interaktivno oblikovana 
tako, da že sam videz uporabniku olajša samo uporabo naše platforme. 

3. Kvalitetna in odzivna podpora , ki je tu ključnega pomena, saj na ta način 
uporabniki najlažje pridejo do pravih rešitev ter tako v znanju hitreje napredujejo. 

 

Pri pridobivanju informacij je najbolj nepogrešljivo izobraževanje, ki bo predstavljalo 
pomemben del na platformi, saj se bodo tako lahko naučili prepoznavati potencialne pasti 
in s tem izognili nepotrebnim izgubam. 

 

NAŠA VIZIJA 
Ideja CryptoUnity projekta se je rodila zaradi želje po boljši uporabniški izkušnji in temu 
primerni kripto platformi. Kriptovalute, kot celoto, želimo približati vsakomur, ki si želi z 
njimi trgovati, vendar ne ve, kje bi začel. Ponuditi mu želimo orodje za upravljanje 
kriptovalut in mu pri celotnem postopku nuditi pomoč. Naš načrt je oblikovati platformo, 
ki bo poleg menjalnice zajemala tudi veliko drugih komponent in s tem omogočiti 
uporabnikom, da jim je vse dostopno na enem  mestu. 

Naša vizija je ustvariti eno izmed vodilnih, na začetnike osredotočenih kripto platform. Pri 
tem nameravamo upoštevati mnenja naših uporabnikov in tako postati prva izbira za 
začetnike. Želimo, da naš model delovanja in poslovanja postane zgled podobnim 
podjetjem. 

Že od samega začetka nameravamo poskrbeti za varnost sredstev uporabnikov z 
implementacijo hladne denarnice in hrambo sredstev uporabnikov segregirano pri 
skrbniku. 
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PROJECT 

S projektom želimo k trgovanju s kriptovalutami spodbuditi nove uporabnike, ki z njimi še 
niso seznanjeni ali pa pri upravljanju z njimi potrebujejo pomoč. Uporabniško izkušnjo 
bomo zato čim bolj poenostavili in jo prilagodili prav njim.  

 

Skozi razvoj projekta želimo postopoma razviti naš končni produkt – platformo, dostopno v 
obliki mobilne aplikacije in preko spletne strani, ki bo naši ciljni skupini uporabnikov 
omogočala izobraževanje o kriptovalutah, varno hrambo sredstev in trgovanje s 
kriptovalutami ter pomoč in podporo. Ponujala bo vse, kar začetnik v kripto svetu 
potrebuje. 

 

  

 

 

Aplikacijo in spletno stran bo sprva 
možno uporabljati v angleščini in 
slovenščini, dodatni jeziki pa se bodo 
dodajali postopoma, v skladu z 
doseženimi trgi. 
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Glavne komponente platforme bodo: 

 

• CRYPTOUNITY MENJALNICA, kjer bo uporabnik lahko fiat valuto zamenjal v 
kripto, trgoval z različnimi kriptovalutami ter si izplačal sredstva na svoj osebni 
bančni račun. 

 

• CRYPTOUNITY DENARNICA - VROČA DENARNICA, namenjena rednemu 
trgovanju in HLADNA za dodatno varnost pri hranjenju kriptovalut. 

 

• CRYPTOUNITY PORTFOLIO, v katerem bo imel uporabnik pregled in možnost 
upravljanja z vsemi svojimi sredstvi znotraj CryptoUnity platforme. 

 

• CRYPTOUNITY NFT TRŽNICA, kjer bo lahko uporabnik kreiral svoje NFT-je, jih 
prodajal ali kupoval druge. 

 

• CRYPTOUNITY DELAVNICE, ki bodo uporabniku v pomoč pri uporabi aplikacije, 
namenjene pa bodo zlasti izobraževanju o kriptovalutah ter o trgovanju in 
upravljanju z njimi. 

 

• CRYPTOUNITY RAZISKAVA, kjer bo objavljen seznam izbranih kripto projektov,  
ki bodo v bližnji prihodnosti izvedli ICO/IDO. 

 

• POMOČ in PODPORA bosta uporabniku vedno na voljo za prijetnejšo izkušnjo. 

 

Platformo bomo podprli z odprtjem fizičnih menjalnic, s čimer bomo poskrbeli za bolj 
pristno izkušnjo za uporabnike, saj bomo za reševanje težav na voljo tudi v živo. 
. 
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PREDNOSTI projekta 

Projekt je zasnovan za zagotavljanje optimalne izkušnje pri vstopu v svet trgovanja s 
kriptovalutami. Uporaba platforme ne zahteva nobenega predhodnega znanja, saj se 
uporabnik lahko s pomočjo aplikacije nauči vse od samega začetka. Prav tako je 
poskrbljeno za varno hrambo sredstev, hkrati pa jim nudimo bolj avtentično obliko 
trgovanja. 

Ena največjih prednosti projekta je ciljna skupina uporabnikov našega produkta. Zaradi 
konstantnega večanja skupine ljudi, ki si želi trgovati s kriptovalutami, na trgu 
pričakujemo vedno več zanimanja za naš produkt. 

ENOSTAVEN začetek 
Vsestranska aplikacija vsebuje vse, kar uporabnik potrebuje za lahek vstop v kripto svet. 
Izobraževalni predel aplikacije ga opremi z znanjem, ki ga nato lahko uporabi na naši 
menjalnici, pri upravljanju portfolia ali na NFT tržnici. Pri vsem tem sta mu svetovanje in 
podpora na voljo 24/7, tako da je izkušnja kar se da brezskrbna. 

VARNA HRAMBA sredstev 
Pri trgovanju s kriptovalutami je ključno, da ima uporabnik svoja sredstva zaščitena pred 
kibernetskimi napadi. S tem namenom smo v CryptoUnity-ju oblikovali svojo hladno 
denarnico, do sredstev na njej pa lahko uporabnik dostopa le s trifazno avtentikacijo – s 
kodo, prstnim odtisom in CryptoUnity kartico,  na kateri je privatni ključ denarnice 
shranjen ločeno od interneta. 

LAHEK dostop 
Nekateri uporabniki potrebujejo ali pa si želijo bolj osebne izkušnje in trgovanja v živo. Ta 
nudi drugačno raven zaupanja v podjetje in pristnejši odnos s stranko. V ta namen smo 
oblikovali potujoče fizične menjalnice, ki sicer omogočajo vse, kar je na voljo v aplikaciji. 

SLEPO ZAUPANJE NI potrebno 
Pri CryptoUnity sta zasebnost in varnost sredstev naših uporabnikov  glavna prednostna 
naloga. Zato uvajamo skrbniško rešitev za hrambo sredstev naših strank, ločeno od 
sredstev projekta. Neodvisni skrbnik zagotavlja, da so le-ta varna, brez kakršnega koli 
nepotrebnega tveganja zaradi poslovanja našega podjetja ali morebitnih finančnih izzivov. 
S tem pristopom je odpravljena potreba po slepem zaupanju. Zavezani smo k temu, da si s 
svojimi dejanji pridobivamo in ohranjamo zaupanje naših uporabnikov. 
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CRYPTOUNITY EXCHANGE 
Osrednja storitev CryptoUnity-ja je centralizirana menjalnica kriptovalut. 

Vsebovala bo različne znane kriptovalute, kot so Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano ter 
kriptovalute vseh projektov, ki bodo objavljeni v CryptoUnity Raziskavi. Poleg posameznih 
kriptovalut bodo lahko uporabniki kriptovalute kupovali v t.i. košaricah, skrbno 
načrtovanih kompletih. 

Preko nje bo mogoče zamenjati fiat valute s kriptovalutami in obratno. V primeru, da ima 
uporabnik v svoji denarnici CUT žeton, bo pri menjavi obračunana občutno nižja provizija, 
kot če ne bi bil imetnik CUT žetona. . 

 

V sklopu menjalnice bo uporabniku, poleg vrednosti 
posameznih trgov, na voljo še graf sprememb vrednosti. 
Kriptovalute bo možno razvrstiti z uporabo različnih 
filtrov.  

S klikom na posamezno kriptovaluto se bodo prikazale 
bolj podrobne informacije o njenih vrednostih, hkrati se 
bo odprla možnost nakupa le-te. 

Nakup bo možen s pologom sredstev, s kreditno kartico 
ali s PayPal-om, dvig sredstev iz aplikacije pa preko 
nakazila na svoj osebni bančni račun. Sčasoma si bodo 
uporabniki lahko naročili tudi našo debetno kartico. 

Na voljo bo tudi demo način, ki simulira pravo 
menjalnico. Omogoča varno eksperimentiranje ter 
nabiranje izkušenj, in je funkcija, ki bo na voljo tudi 
mladoletnim.  
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CRYPTOUNITY DENARNICA 
Kripto denarnice so elektronske denarnice, ki nam služijo za hrambo kriptovalut. 
Primerjamo jih lahko z bančnim računom, saj lahko preko njih ravno tako izvajamo 
transakcije, vidimo njihovo zgodovino ter stanje na računu. 

Odvisno od namena uporabe, ločimo različne vrste denarnic. Pri CryptoUnity-ju smo se 
odločili, da uporabnikom ponudimo dve, pri čemer je ena namenjena hitremu trgovanju 
in druga varni hrambi kriptovalut. 

  

VROČA DENARNICA 

(HOT WALLET) 
 

Na vroči denarnici uporabnik hrani sredstva, s 
katerimi želi trgovati, saj so mu tu najhitreje dostopna. 
Ta denarnica omogoča enostavno menjavo in nakup 
kriptovalut, saj je vedno povezana z internetom, 
vendar je posledično manj varna pred kibernetskimi 
napadi. 

Na CryptoUnity-jevi vroči denarnici bo možno  
hraniti vse vrste kovancev, žetonov in NFT-jev, ki 
bodo dostopni v aplikaciji. Na njej bodo zapisani 
podatki o računu uporabnika, naslov elektronske 
denarnice in stanje na računu, ki bo še dodatno 
razčlenjeno na posamezne kriptovalute. Omogočala 
bo izvedbo in sprejem nakazil s pomočjo QR 
kod in pregled zgodovine transakcij..   
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HLADNA DENARNICA (COLD WALLET)  

Hladna denarnica predstavlja možnost shranjevanja kriptovalut, vendar za 
razliko od vroče denarnice kriptografske ključe hrani brez povezave, ki so ponavadi 
shranjeni na ločeni napravi, ki se z računalnikom ali telefonom poveže le ob izvedbi 
transakcije. Zaradi tega je hladna denarnica mnogo bolj zaščitena pred kibernetskimi 
napadi in primerna za hrambo večjih vsot kriptovalut, ki jih ima uporabnik namen držati 
(ang. »hold«). Prav zaradi odsotnosti interneta pa je hladna denarnica manj primerna za 
izvajanje rednih in hitrih transakcij, saj je njihova izvedba nekoliko počasnejša. 
 

 
Sama hladna denarnica bo znotraj aplikacije. Za 
potrjevanje njenih transakcij bo potrebna fizična 
kartica, katero si bo uporabnik lahko proti enkratnemu 
plačilu naročil ob izdelavi svojega uporabniškega 
računa ali pa kadarkoli kasneje. Kartica ne bo plačilna, 
tako da z njo ne bo mogoče izvajati direktnih kripto 
plačil. 
 

Omogočala bo vhodne ali izhodne transakcije ter 
pregled zgodovine le teh. Za razliko od vroče 
denarnice, preko katere bodo transakcije potekale 
hitro z enofazno avtentikacijo, bo za izvedbo 
transakcije s hladne denarnice potrebna trifazna 
avtentikacija (3FA): 

• s prstnim odtisom, tehnologijo prepoznavanja 
obraza ali geslom 

• z enkratno kodo, poslano na telefonsko številko 
• s CryptoUnity fizično kartico 

 

Sredstva med vročo in hladno denarnico bo lahko 
uporabnik izmenjaval preko transakcij.  
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CRYPTOUNITY PORTFOLIO 
S pomočjo portfolia posameznik sledi svojemu inventarju kriptovalut. Pri trgovanju 
uporabniku pomaga spremljati svoje dobičke, izgube in rezultate trgovanja. 

Uporabnik bo lahko sledil sestavi in vrednosti svojega celotnega inventarja kriptovalut, s 
katerimi trguje. S tortnim diagramom bodo prikazana vsa kripto sredstva, ki jih ima v lasti. 
V tem segmentu bo spremljal kolikšen delež celotnega portfolia predstavlja posamezna 
kriptovaluta, s pomočjo grafa pa bo opazoval vrednosti le-teh v različnih časovnih 
obdobjih. Tako bo lahko analiziral uspešnost svojega trgovanja skozi čas.. 
 

S klikom na posamezno kriptovaluto se mu bo odprlo 
okno, kjer bo lahko, podobno kot za celoten inventar, 
pogledal zgodovino vrednosti sredstev v določeni 
kriptovaluti skozi različna časovna obdobja.   
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CRYPTOUNITY NFT TRŽNICA 
S časom bomo v platformo vključili tudi CryptoUnity NFT Tržnico, kjer bo mogoče ustvariti, 
kupiti ali prodati različne vrste NFT-jev. To so nezamenljivi žetoni (ang. »non-fungible 
token«), ki predstavljajo lastništvo digitalnega, točno določenega unikatnega umetniškega 
dela, ali v teoriji česarkoli, kar ima digitalen zapis. Menjave NFT-jev bo na naši tržnici  
možno izvajati le s CUT žetoni. 

Vsak uporabnik bo lahko v sklopu NFT Tržnice ustvarjal in prodajal svoje lastne NFT-je. 
Vsako stvaritev bo lahko preko naše platforme pretvoril v NFT, pri čemer bo plačal 
simbolično provizijo za opravljeno storitev. V tem koraku bo določil višino avtorskega 
honorarja svojega NFT-ja oziroma kolikšen delež vsake prodaje NFT-ja bo dobil kot avtor. 
Če bo želel, bo svoj NFT objavil na naši tržnici, pri čemer mu bo določil fiksno vrednost v 
CUT žetonih ali pa ga bo dal na dražbo.  

Za objavo NFT-ja na tržnici bo moral odšteti določeno število CUT žetonov – ti bodo 
namenjeni izvedbi pregleda NFT-jev pred njihovo objavo, da se lahko izognemo morebitni 
neprimerni vsebini. 

NFT-ji se bodo prodajali za fiksno ceno ali preko dražbe. Če bo uporabnik želel imeti 
določen NFT, bo moral zanj trenutnemu lastniku dati določeno število CUT žetonov ali pa 
sodelovati v dražbi. 

Preko svojega profila bo imel uporabnik pregled nad vsemi svojimi NFT-ji. Prav tako bo 
lahko sledil vsem svojim dražbam in aktualnim dražbam drugih NFT-jev, pri katerih  
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CRYPTOUNITY DELAVNICE 
Naša ciljna skupina uporabnikov so ljudje, ki se bodo skozi našo platformo prvič srečali s 
kriptovalutami. Zato je pomembno, da jim nudimo možnost izobraževanja o kriptovalutah 
in trgovanju z njimi. S tem namenom smo oblikovali CryptoUnity Delavnice - izobraževalni 
del platforme, do katerih bo uporabnik lahko dostopal tako preko aplikacije, kot spletne 
strani 

V splošnem se bodo uporabniki v sklopu CryptoUnity delavnic lahko izobraževali o uporabi 
aplikacije, kriptovalutah in blockchain tehnologiji ter o trgovanju. 

Uporabniku bo na voljo več oblik izobraževanja.  

• spletni tečaji z vajami 
• seminarji s predavatelji (spletni in v živo) 
• podrobnejši tečaji s predavatelji (spletni  

in v živo) 

V začetku bodo uporabnikom na voljo spletni tečaji z 
vajami, katerih nabor se bo sčasoma večal. Takoj, ko bo 
povpraševanje dovolj veliko, pa bodo delavnice na voljo 
tudi v obliki seminarjev in organiziranih tečajev s 
predavatelji, preko spleta in v živo. 

V sklopu izobraževalnega dela aplikacije bodo 
uporabniku na voljo gradiva, ki se bodo odklenila po 
rešeni vaji, zaključenem seminarju ali tečaju. Če bo 
uporabnik kdaj podvomil v svoje znanje, se bo lahko s 
ponovnim obiskom določenega poglavja o njem 
prepričal. 
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SPLETNI TEČAJI Z VAJAMI 

Znotraj izobraževalnega dela aplikacije ali spletne strani bodo uporabniku 
vedno na voljo spletni tečaji z vajami. Oblikovani bodo kot kratki spletni tečaji, združeni v 
večje sklope glede na osrednjo temo. Vsak od tečajev bo sestavljen iz različnih 
interaktivnih vsebin z razlago specifične teme, teorije in vaj, v katerih bo mogoče preveriti 
svoje znanje. 

Vaje bodo skozi razlago in demonstracije učile uporabnika o uporabi aplikacije, 
kriptovalutah ali trgovanju z njimi. Vsaka vaja bo imela več težavnostnih stopenj, skozi 
katere bo uporabnik lahko svoje znanje izpopolnjeval. Uporabniki se bodo lahko prijavili na 
zahtevnejše tečaje, kjer se bodo naučili zahtevnejših tehnik trgovanja ter še bolj podrobno 
spoznali blockchain tehnologijo in delovanje kriptovalut.  

Nekateri tečaji bodo uporabnikom dostopni brezplačno, če pa bodo želeli svoje znanje še 
izpopolniti, si bodo lahko z vstopnico odklenili nove spletne tečaje. 

 

SEMINARJI IN TEČAJI S PREDAVATELJI 

Z vstopnico, ki jo bo možno kupiti le s CUT žetoni, si bodo uporabniki lahko rezervirali tudi 
svoje mesto na seminarjih in tečajih s predavatelji, tako preko spleta kot v živo. 

Tečaji bodo v primerjavi s seminarji bolj podrobni in sestavljeni iz več seminarjev. Prednost 
seminarjev in tečajev bo družabna in bolj osebna izkušnja, ki si je mnogi predstavniki naše 
ciljne skupine želijo ali jo potrebujejo. 

Tematike seminarjev in tečajev bodo različne - na voljo bo vse od seminarjev o osnovah 
kripto trga in trgovanja, pa do seminarjev o zahtevnejših oblikah trgovanja in ostalih 
storitvah, ki jih ponujajo kriptovalute.  
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CRYPTOUNITY RAZISKAVA 
CryptoUnity Raziskava je predel platforme, ki ima več namenov. Vsekakor je glavni ta, da 
uporabnikom ponudi informacije o novih kripto projektih, ki preko predprodaje zbirajo 
sredstva za svoj razvoj.  

Poleg podajanja informacij o projektih, bo predel deloval kot t.i. »launchpad« oz. odskočna 
deska za nove projekte. To pomeni, da bodo s časom projekti lahko svoje lansiranje izvedli 
na naši menjalnici. 

Za uvrstitev na seznam novih projektov se bodo lahko 
predlagali projekti sami, ali pa nam jih bodo predlagali naši 
uporabniki. 

Glede na število predlaganih projektov, ki jih bomo 
odobrili, bodo uporabniki prejemali točke, s katerimi bodo 
potem uvrščeni na lestvico, ki bo razdeljena na več stopenj. 
Višja stopnja bo pomenila višjo mejo za maksimalen 
nakup. Nakupi na predprodajah pa bodo omejeni tudi 
glede na količino CUT žetonov, ki jih uporabnik drži. 

Projekti bodo pregledani, po pregledu pa bodo o njih 
objavljene vse potrebne informacije o predprodaji projekta 
ter poročilo. Poleg kratkega opisa z našo skupno oceno, bo 
poročilo vsebovalo tudi: 

• dejavnost ali produkt projekta 
• pregled revizije pametne pogodbe 
• pregled ekipe 
• white paper in tokenomika 
• njihov poslovni model 

Možnost sodelovanja na predprodaji teh projektov bodo 
imeli le imetniki CUT žetonov. Več žetonov, kot jih bo 
uporabnik držal, večjo prednost bo imel pri sodelovanju.  

Projekte si bo v aplikaciji uporabnik označil kot pomembne 
in s tem vklopil obvestila, ki ga bodo opominjala na vse 
novosti o projektu in predprodaji.  
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CRYPTOUNITY POMOČ IN PODPORA 
Pomoč in podpora uporabnikom je zelo pomembna storitev, ki CryptoUnity platformo 
zaradi svoje obsežnosti loči od ostalih. Glede na to, da je bistvo platforme omogočiti 
enostaven vstop v kripto svet, sta pomoč in podpora uporabnikom nepogrešljiv del 
CryptoUnity-ja. Na voljo jim bosta 24 ur na dan, vse dni v tednu. 
 
Uporabnik se bo na podporo lahko obrnil z vprašanji glede uporabe platforme, težav ali 
skrbi pri trgovanju ali pa le za nasvet glede investicije 
 
Na izbiro bo imel različne vrste pomoči: 

 

• POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI – FAQ, kjer bo lahko našel odgovore na 
najbolj pogosto zastavljena vprašanja. 

 

• KLEPET, kjer bodo svetovalci pisno odgovarjali na zastavljena vprašanja. 
 

• KLIC, kjer vas bodo lahko svetovalci vodili korak za korakom pri reševanju vaše 
težave ali odgovarjali na vaša vprašanja. 

 

• VIDEO KLIC, preko katerega bo mogoče izkazati istovetnost in bo zato omogočal 
še dodatne storitve in izvedbo naročil. 
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CRYPTOUNITY FIZIČNA MENJALNICA 
Najpomembnejši del projekta za omogočanje enostavnega vstopa v kripto svet je, poleg 
pomoči in podpore uporabnikom, vsekakor CryptoUnity Fizična menjalnica. Fizična 
menjalnica je velika posebnost projekta, saj nudi bolj pristen vstop v kripto svet, ki do sedaj 
še ni na voljo. Tekom raziskave trga in odziva na projekt smo zaznali, da je zanimanje za 
fizične menjalnice veliko. 

 

Fizična menjalnica je poslovalnica, ki uporabniku 
omogoča vse storitve iz platforme. Njen glavni namen je 

omogočiti bolj osebno obliko trgovanja s kriptovalutami ter 
tako kriptovalute narediti dostopne širši množici ljudi. 

 

Oblikovana je kot potujoča poslovalnica, saj je tako bolj dostopna ter pokrije večje 
območje in doseže večjo skupino ljudi, kot če bi bila poslovalnica statična. 

Uporabnik bo lahko v menjalnici opravil nakup kriptovalut, menjal med kriptovalutami in 
jih ponovno zamenjal v fiat ter si denar  nakazal na svoj bančni račun. Tako kot v mobilni 
aplikaciji, bo pri menjavi fiat valut za CUT žetone prisotna nižja provizija kot pri direktni 
menjavi za ostale kriptovalute. Poleg trgovanja s kriptovalutami bo uporabnik lahko v 
poslovalnici trgoval tudi z NFT-ji, jih ustvarjal ali prodajal. 

V menjalnici se bo možno prijaviti tudi na: 

• izobraževalne seminarje in tečaje 
• individualno svetovanje glede uporabe aplikacije ali trgovanja s kriptovalutami 

Če uporabnik še ne bo imel uporabniškega računa, ga bo lahko ustvaril s pomočjo naših 
zaposlenih. Lahko bo naročil tudi hladno denarnico, s katero bo svoja sredstva še bolj 
zavaroval. Na telefon mu bodo pomagali naložiti aplikacijo in mu na kratko razložili, kako 
se jo uporablja. 

Lahko se bo naročil na podrobnejše svetovanje, kjer bo z zaposlenimi oblikoval svoj 
portfolio ter nastavil pogoje za avtomatsko prodajo ali nakup določene kriptovalute. 
Naučili ga bodo osnov trgovanja in načel, ki se jih je pri trgovanju dobro držati. Če bo želel, 
mu bodo svetovalci razložili kako se uporablja tudi preostale dele aplikacije. 

 

  

»  
 

« 
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24 

TOKENOMIKA 

LASTNOSTI 
Ime: CRYPTOUNITY TOKEN 

Simbol: CUT 

Celotna zaloga: 1.000.000.000 

Število decimalnih mest: 9 

Blockchain: Binance Smart Chain 

Vrsta žetona: Utility 

Revizija pametne pogodbe (audit): Quillaudits, CertiK 

Pogodba CUT žetona: 0xB1ff83EF5e44862d634413Be77cA4dC6AC50B74F 

 

UPORABNOST CUT ŽETONA 
CUT je utility (uporabnostni) žeton, ki ima široko namembnost: 

1. Imetniki CUT žetona bodo imeli nižje provizije pri uporabi naše menjalnice. Kot 
pri vsaki menjalnici, bo provizija prisotna pri nakupu, prodaji ali menjavi, vendar 
bo le ta nižja, če se za njeno plačilo uporabi CUT. 

 

2. CUT bo svojim lastnikom omogočil dostop do raziskovalnega dela platforme, 
kjer bodo objavljeni preverjeni ICO-ji. V njihovih predprodajah bodo lahko 
sodelovali le imetniki CUT žetona, kjer bodo imeli prednost tisti z več žetoni. 

 

3. Na naši NFT Tržnici bo mogoče kreirati, kupovati in prodajati NFT-je, zgolj s CUT 
žetonom. 

 

4. V okviru izobraževalnega predela CryptoUnity Delavnice, bo žeton služil kot 
vstopnica za tečaje in predavanja, kjer bodo imetniki lahko dostopali do 
naprednih vsebin. 

Z nadaljnjo rastjo platforme, s katero se bodo razvijale tudi nove funkcije, se bodo skozi čas 
pojavile nove možnosti uporabe žetona CUT. 
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RAZPOREDITEV ŽETONOV  
 

 

Likvidnost & ekosistem 20 %  Privatna prodaja 7 % 

Projekt 19 %  Predprodaja Slovenija 6% 

Ekipa 6 %  Predprodaja Balkan 4 % 

   Svetovna predprodaja 38 % 

 
 

LIKVIDNOST IN EKOSISTEM – žetoni so namenjeni zagotavljanju likvidnosti na različnih 
decentraliziranih in centraliziranih menjalnicah ter za delovanje naše platforme. 

PROJEKT – žetoni so namenjeni nadaljnjemu razvoju, marketingu in rezervi za 
nepredvidljive situacije.  

EKIPA – pod ekipo spadajo ustanovitelji, osrednja ekipa in svetovalci. 

  

Privatna predprodaja
7% Predprodaja Slovenija

6%

Predprodaja Balkan
4%

Svetovna predprodaja
38%

Likvidnost & ekosistem
20%

Projekt
19%

Ekipa
6%
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NAČRT DODELJEVANJA ŽETONOV 
 

Vrsta 
alokacije Žetoni % 

Žetoni, 
odklenjeni ob 

generiranju (%) 

Žetoni, 
odklenjeni ob 
generiranju 

Obdobje 
popolnega 

zaklepa 
(v mesecih) 

Obdobje 
dodeljevanja 
(v mesecih) 

Mesečna stopnja 
odklepanja 

Likvidnost 
& ekosistem 

200.000.000 20 50 100.000.000 6 – – 

Projekt 190.000.000 19 4 7.600.000 3 24 4% 

Ekipa 60.000.000 6 – – 6 20 5% 

Privatna 
prodaja 

70.000.000 7 – – 1 12 
1. & 2. mesec: 5 % 
3. – 12. mesec: 9 % 

 

 

ŠTEVILO CUT V OBTOKU SKOZI ČAS 
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LIKVIDNOST 
Za delovanje finančnega sistema kriptovalute je zelo pomembno, da je vedno na voljo 
dovolj likvidnosti. CryptoUnity je zato že v samem začetku sprejel več ukrepov, ki bodo 
pripomogli pri vzdrževanju in večanju le te: 

• 15 % vseh CUT žetonov in 30 % vseh zbranih sredstev je namenjenih zagotavljanju 
likvidnostni, pri čemer se delež le teh za 182 dni zaklene v likvidnostni bazen na 
decentralizirani menjalnici PancakeSwap  

• likvidnost se veča z 2 % provizijami vsakega nakupa in 1 % provizijami vsake prodaje. 
• likvidnost se zaradi mehanizma dumping wall v prvih štirih mesecih veča skladno s 

provizijami. 

 

DUMPING WALL 
Dumping wall je varnostni sistem, ki je ustvarjen z namenom preprečevanja nenadnega 
močnega znižanja vrednosti CUT žetona po TGE (ang. “Token Generation Event” - 
generiranje žetona), saj imetnike spodbuja k držanju žetonov in odvrača od takojšne 
prodaje. 
 
Deluje na podlagi štiri mesece trajajočega sistema provizij, ki se vzpostavi s TGE, oziroma 
ko je žeton dostopen na decentralizirani menjalnici PancakeSwap. Če bi imetnik želel 
svoje žetone prodati v obdobju enega meseca od TGE, bi bila provizija za prodajo 34 %. V 
naslednjem mesecu se ta zniža za 10 %, v vsakem naslednjem pa še za dodatnih 5 %, vse 
do preteka četrtega meseca, po katerem se vzpostavijo končne provizije.  
 
Za ukrep smo se odločili, saj:  

• privablja resne kupce, 
• zmanjšuje možnost množične prodaje CUT žetonov po TGE, 
• nagrajuje tiste, ki držijo žetone in 
• znatno poveča likvidnost. 
 

 

DUMPING WALL – prodajna provizija 

1. mesec 
(34 %) 

10 % nagrade za 
imetnike 3 % za raziskavo 3 % za marketing 

18 % v likvidnostni 
bazen 

2. mesec 
(24 %) 

5 % nagrade za 
imetnike 3 % za raziskavo 3 % za marketing 

13 % v likvidnostni 
bazen 

3. mesec 
(19 %) 

4 % nagrade za 
imetnike 

3 % za raziskavo 3 % za marketing 9 % v likvidnostni 
bazen 

4. mesec 
(14 %) 

3 % nagrade za 
imetnike 

3 % za raziskavo 
3 % za marketing 5 % v likvidnostni 

bazen 
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PROVIZIJE 
Vsaki izvedeni transakciji, v kateri nekdo kupi ali proda CUT žetone na menjalnici 
PancakeSwap, se obračuna provizija po spodaj prikazanem modelu. Provizija se razdeli na 
več delov, od katerih ima vsak svoj namen. Provizija ob nakupu kriptovalute CUT znaša 6 % 
celotne transakcije, ob prodaji pa 9 % celotne transakcije. Transakcije med uporabniki 
nimajo provizije. 

 

 Provizija nakupa Provizija prodaje 

Nagrade za imetnike 2 % 2 % 

Likvidnostni bazen 2 % 1 % 

Marketing 1 % 3 % 

Raziskava 1 % 3 % 

 

 

Provizije, tako na nakup in prodajo, se ob lansiranju beta verzije mobilne aplikacije 
ugasnejo.  

 

BURN 
Sežiganje žetonov (ang. »burn«) pomeni permanentno odstranitev določenega števila 
žetonov iz cirkulacije tako, da se žetone pošlje oziroma prenese na nedostopen naslov, 
imenovan burn naslov. To je enosmerni naslov brez možnosti razveljavitve transakcije, ali 
dviga žetonov, saj do privatnega ključa tega naslova nihče nima dostopa.  

Sredstvo za kakršnekoli namene ne obstaja več – bilo je »zažgano« in tako permanentno 
odstranjeno iz cirkulacije. 

Sežiganje žetonov v večini primerov izvaja razvojna ekipa. Razlogov zanj je več, v 
CryptoUnity-ju pa se ga bomo posluževali predvsem iz sledečih dveh razlogov – uporabljali 
ga bomo kot deflacijski mehanizem in kot spodbudo za držanje CUT žetonov. 

Za doseganje želenih rezultatov bomo sežiganje žetonov izvajali periodično v obliki 
maratonov, saj bomo tako nekoliko povečali tudi povpraševanje. Maratoni bodo najavljeni 
vnaprej. 
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NAGRAJEVANJE SKUPNOSTI 

NAGRADE ZA IMETNIKE 

Dva odstotka CUT žetonov vsakega nakupa ali prodaje le teh se porazdelita med vse 
imetnike CUT žetonov. S tem so imetniki deležni avtomatskega pasivnega pridobivanja 
dodatnih CUT žetonov in dodatno motivirani pri držanju (ang. »hold«) svojega deleža. 

AIRDROPS 

So različne nagradne igre, v katerih lahko sodelujejo imetniki CUT žetona in sledilci 
CryptoUnity-ja. Namenjene so širjenju zanimanja in navdušenja nad našim projektom in 
služijo nagrajevanju in dodatnemu motiviranju imetnikov. 

Poznanih je več vrst, izmed katerih smo se pri CryptoUnity-ju odločili za uporabo treh, ki jih 
imenujemo Giveaway, Bounty in Exclusive Airdrops. 

GIVEAWAY  

Vsi imetniki CUT žetona avtomatsko sodelujejo v različnih nagradnih igrah, na katerih 
bodo izmed sodelujočih naključno izbrani prejeli določeno število CUT žetonov in druge 
nagrade. 

BOUNTY AIRDROPS 

Uporabniki lahko, v kolikor opravijo preprosto nalogo (npr. pod našo objavo označijo tri 
prijatelje, delijo našo objavo ipd.), sodelujejo v nagradni igri za brezplačne žetone ali druge 
vnaprej opredeljene nagrade. 

EXCLUSIVE AIRDROPS  

Posebna vrsta nagrad je namenjena najbolj zvestim uporabnikom, ki imajo dolgo 
zgodovino v CryptoUnity-ju. Ekskluzivnih nagrad bodo deležni, saj pri CryptoUnity-ju 
cenimo tiste, ki verjamejo v nas in nas podpirajo že daljše časovno obdobje. 

 

PRIDOBI BREZPLAČNE ŽETONE 

Pridobi brezplačne žetone je CryptoUnity-jev sistem, ki je uporabnikom dostopen na 
spletni strani in jim omogoča pridobivanje žetonov v zameno za opravljanje nalog. 

Vsak teden so objavljene nove naloge, ki jih mora uporabnik izpolniti, če želi dobiti žetone. 
Po opravljenih nalogah izpolni obrazec, in če je naloga pravilno opravljena, za svoje delo 
prejme nagrado v obliki CUT žetonov.  
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ZBIRANJE SREDSTEV 
 

Čas Faza Cena (€) Dodelitev 
(%) 

Količina žetonov 
(CUT) Zbrana sredstva (€) Status 

Q4 2021 privatna prodaja 0,001 7 % 70.000.000,00 70.000,00€ ZAKLJUČENO 

Q3 2022 

predprodaja 
Slovenija 0,005 6 % 60.000.000,00 300.000,00€ ZAKLJUČENO 

predprodaja 
Balkan 

0,006 4 % 40.000.000,00 240.000,00€ ZAKLJUČENO 

Q1 2023 svetovna 
predprodaja 

0,0065 – 
0,008 

38 % 380.000.000,00 2.500.000,00€ 18.2. – 22.5. 

 

UPORABA SREDSTEV 
 

  

ODSTOTKI UPORABA OPIS 

40 razvoj razvoj platforme, nadgradnje, optimizacija in povezani stroški 

30 branding in marketing oglaševanje platforme, vzpostavitev blagovne znamke 

15 poslovanje stroški poslovanja, pravnih del 

15 rezervni sklad ohranjeno v rezervi za morebitne nujne 
primere ali nepričakovane situacije 
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RAZVOJNI NAČRT 
 
Q4 2020 

✓ vizija 
✓ raziskava 
✓ izdelava pametne pogodbe 
✓ privatna prodaja 

Q1 2021 

✓ razvoj projekta 
✓ načrtovanje 
✓ ustvarjanje ekipe 

Q2 2021 

✓ razvoj strategije marketinga 
✓ raziskava zakonov, ki se nanašajo na projekt 
✓ raziskava davčnih regulacij projekta 

Q3 2021 

✓ izdelava tokenomike 
✓ pravno in strateško svetovanje 
✓ izdelava finančnega načrta 

Q4 2021 

✓ ustanovitev družbe CU d.o.o. 
✓ sklenitev partnerstva z odvetniško pisarno 

Kržišnik  
✓ privatna predprodaja 

Q1 2022 

✓ white paper 
✓ oblikovanje marketinške kampanje 
✓ širjenje ekipe  
✓ pregled pametne pogodbe 
✓ testiranje pametne pogodbe 
✓ namestitev pametne pogodbe na BSC testnet 

Q2 2022 

✓ grajenje skupnosti 
✓ pridobi brezplačne žetone 
✓ Bounty Airdrops 

Q3 2022 

✓ predprodaja Slovenija 
✓ začetek razvijanja mobilne aplikacije 
✓ predprodaja Balkan 
✓ QuillAudits revizija pametne pogodbe 

Q4 2022 

✓ CertiK revizija pametne pogodbe 
✓ CertiK KYC 
✓ namestitev pametne pogodbe na BSC 

omrežju 
✓ razdelitev CUT žetonov med kupce 
✓ razvoj aplikacije CryptoUnity delavnice 

Q1 2023 

✓ oddaja dokumentacije za pridobivanje licenc 
✓ tekmovanje whitelist 
✓ svetovna predprodaja 
✓ testiranje z zgodnjim dostopom 
✓ ekskluzivni airdropi 
✓ lansiranje aplikacije CryptoUnity Delavnice 
✓ razvoj UI/UX 
✓ MVP 
✓ začetek razvoja menjalnice 

Q2 2023 

 nadgradnja spletne aplikacije CU 
Delavnice 

 testiranje mobilne aplikacije verzije 1.0 
 širjenje ekipe 

Q3 2023 

 lansiranje alfa-verzije mobilne aplikacije 
 integracija dodatnih funkcij v aplikacijo 

CryptoUnity Delavnice 
 CUT kot vavčer na CryptoUnity delavnicah 

Q4 2023 

 razvoj hladne denarnice 

Q1 2024 

 lansiranje beta-verzije mobilne aplikacije 

TBA 

 uvrstitev na seznam CoinGecko in 
CoinMarketCap 

 listanje žetona na menjalnici 
PancakeSwap (TGE) 

 listanje na centralizirani menjalnici  
 NFT Tržnica 
 fizične menjalnice 



 

 
33 

 CU Raziskava  
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ANALIZA POVPRAŠEVANJA 
IN ODZIVI NA PROJEKT 
Z našo ekipo smo izpeljali raziskavo, v kateri smo javnost spraševali o kriptovalutah na 
splošno ter o našem projektu. Glede na to, da je slednji neposredno odvisen od splošne 
podpore in zanimanja ljudi, je bil ta korak nujno potreben.  

Izprašali smo 1080 ljudi, katere smo razdelili na tri starostne skupine. Na mlajše od 25 let, 
na tiste med 25 in 45 letom starosti ter nazadnje na starejše od 45 let. Zastopanost skupin 
je bila sledeča: 

• Do 25 let: 32,5 % 
• 25 do 45 let: 44,5 % 
• Nad 45 let: 23 % 

Vsakemu izmed vprašanih smo zastavili štiri vprašanja in sicer:  

1. Kaj si mislite o kriptovalutah? 
2. Se vam zdi, da je kriptovalute težko kupiti? 
3. Ali bi v kriptovalute raje investirali, če bi obstajali aplikacija in poslovalnica, kjer bi 

jih enostavno kupili, prodali ali menjali? 
4. Ali bi podprli kriptovaluto takšnega projekta? 

Vprašanja so imela vnaprej določene odgovore, med katerimi so anketiranci lahko izbirali. 
Te smo nato analizirali ter jih zbrali v smiselno celoto, ki je predstavljena v nadaljevanju. 
 

1. Kaj si mislite o kriptovalutah? 
 

a) So prihodnost – 35 % 
b) Z njimi se da dobro zaslužiti – 15,4 % 
c) Ne spoznam se še – 27,4 % 
d) Ne verjamem v kriptovalute – 22,2 % 

 

S prvim vprašanjem smo si želeli ustvariti sliko 
splošnega mišljenja o kriptovalutah. 

Odgovori so nas pozitivno presenetili. Mislili 
smo, da bo takšnih ljudi, ki v kriptovalute ne 
verjame, več. Izkazalo se je, da jih je takih le 
dobra petina, po drugi strani pa je več kot 
polovica takšnih, ki imajo o njih dobro mnenje. 
Dober podatek je tudi to, da skoraj 30 % ljudi o 
njih še nima ustvarjenega mnenja. O 
kriptovalutah jih je možno nepristransko izučiti, 
jim ponuditi pomoč ter omogočiti nakup v 
menjalnici. 
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2.  Se vam zdi, da je kriptovalute težko kupiti? 
 

a) Da – 55,5 % 
b) Ne – 45,5 % 

 

To je bila ena pomembnejših informacij, ki smo jih s to 
anketo pridobili. Naš projekt namreč temelji na tem, da 
nakup kriptovalut olajšamo. Z anketo smo potrdili 
hipotezo, da se več kot polovici še vedno zdi, da je 
kriptovalute težko kupiti.  

 

3. Ali bi v kriptovalute raje investirali, če bi 
obstajali aplikacija s poslovalnico, kjer bi jih 
enostavno kupili, prodali ali menjali? 

 

a) Da – 68,0 % 
b) Ne – 32,0 % 

 

Glede na to, da je 22 % vprašanih takšnih, ki v kriptovalute 
ne verjame in vanje po vsej verjetnosti še dolgo ne bodo 
vlagali, to pomeni, da bi praktično skoraj vsi ostali 
kriptovalute raje kupovali, če bi obstajale fizične 
menjalnice. 

 

4. Ali bi podprli kriptovaluto takšnega projekta? 
 

a) Da – 60,0 % 
b) Ne – 40,0 % 

 

To, da bi več kot polovica vprašanih podprla kriptovaluto 
takšnega projekta, je veliko nad pričakovanji in 
potrebami za uspeh. 
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IZJAVA O OMEJITVI 
ODGOVORNOSTI 

 

PRED NAKUPOM VIRTUALNIH ŽETONOV POZORNO 
PREBERITE TO IZJAVO O OMEJITVI ODGOVORNOSTI IN SE 
SEZNANITE Z VSEMI TVEGANJI, KI IZVIRAJO IZ NAKUPA 
VIRTUALNIH ŽETONOV IN TRGOVANJA Z NJIMI. 
 

Namen te bele knjige (ang. prevod white paper) je predstaviti CryptoUnity – platformo za 
nakup in prodajo kripto kovancev in žetonov. Informacije, navedene v tem dokumentu so 
lahko nepopolne in ne predstavljajo sklenitve pogodbenega razmerja med CryptoUnity 
(CU d.o.o.) in vami – pogodba o nakupu in prodaji žetonov je sklenjena med CU d.o.o. in 
kupcem na podlagi sprejema splošnih pogojev (ang. Terms and Conditions of token sale, 
slo. prevod Splošni pogoji nakupa in prodaje virtualnih žetonov). 

Namen te bele knjige je zagotoviti ustrezne informacije kupcem in potencialnim 
imetnikom žetonov, da lahko opravijo poglobljeno analizo projekta in podjetja z namenom 
nakupa žetonov CUT. Bela knjiga se ne šteje za prospekt, za ponudbo delnic, obveznic, 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, v kateri koli jurisdikciji. Dokument 
ni sestavljen v skladu z zakoni ali predpisi katere koli jurisdikcije, ki so namenjeni zaščiti 
vlagateljev v regulirane finančne instrumente in tovrstna regulacija za prodajo CUT 
žetonov ne velja. Bela knjiga ni bila odobrena s strani regulatorjev, saj gre za prodajo 
uporabnih žetonov (ang. “utility tokens”), ki niso posebej zakonsko urejeni. Objava, 
distribucija ali razširjanje te bele knjige ne pomeni ponudbe reguliranih finančnih 
instrumentov ali razširjanje prospekta za prodajo le-teh. Nobena finančna informacija v tej 
beli knjigi ni bila revidirana, in v kolikor obstaja, predstavlja zgolj domneve in napovedi, ki 
pa se lahko izkažejo za napačne. 

Nekatere izjave, ocene in finančne informacije, vsebovane v tej beli knjigi, predstavljajo 
napovedi in projekcija. Upoštevajte, da vaš nakup žetonov CUT ne predstavlja nakup 
kakršnekoli oblike vrednostnih papirjev, naložbenih enot in/ali obliko navadnih ali drugih 
delnic v projektu CU d.o.o. ali CryptoUnity. Če menite, da lahko žetoni CUT predstavljajo 
vrednostne papirje ali regulirane finančne instrumente, za katere velja zakonodaja v 
katerikoli državi, vam svetujemo, da se za nakup žetonov ne odločite in predlagamo, da 
nas nemudoma obvestite o možnih tveganjih. Nakup urejajo Splošni pogoji nakupa in 
prodaje žetonov, ki so na voljo na spletni strani in jih vsak kupec pred nakupom mora 
prebrati, potrditi in sprejeti. 

V primeru, dvoma glede nakupa žetonov, vam svetujemo, da se predhodno posvetujte s 
svojim pravnim, finančnim, davčnim in drugim strokovnim svetovalcem oziroma se za 
nakup žetona ne odločite. 

Nakup žetonov CUT je lahko visoko tvegan pravni posel. Nakup žetonov opravite le s 
sredstvi, ki si jih lahko privoščite izgubiti in z njihovo morebitno izgubo ne bo ogrožena 
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vaša dobrobit ali preživljanje. Vsaka vrsta trgovanja z virtualnimi sredstvi 
vključuje veliko tveganje. Virtualne valute so sredstva, ki so izredno volatilna, 
kar pomeni, da se lahko vrednost v zelo kratkem času in v vsakem trenutku 
znatno poveča in zmanjša. Takšna nihanja cen lahko povzročijo veliko negotovost in strah. 
Na vrednost virtualne valute in padec povpraševanja lahko vplivajo številni dejavniki, 
vključno z iracionalnimi (ali racionalnimi) denarnimi mehurčki, izgubo zaupanja v valuto, 
spremembami v razvoju programske opreme, odločitvami vlad, ustvarjanjem 
konkurenčne valute, tehničnimi težavami, političnimi ali nepolitičnimi izjavami, izjavami 
vplivnežev in novice ter hekerski napadi. Vaša virtualna sredstva se lahko izgubijo zaradi 
izgube gesla, zasebnega ključa ali druge varnostne kode. Obstajajo tudi druga možna 
tveganja, ki morda niso bila predvidena tukaj ali v splošnih pogojih prodaje žetonov. 
Žetonov CUT ne kupujte samo zato, ker se bojite, da boste zamudili priložnost (t.i. FOMO). 
Če z nakupom niste prepričani, vam svetujemo, da počakate, da se bo z žetoni pričelo 
trgovati na odprtem trgu. 

Zakoni v nekaterih pravnih ureditvah lahko omejujejo nakup in/ali prodajo žetonov CUT. 
Te pravne ureditve so med drugim tudi Ljudska republika Kitajska, Singapur, Kanada, 
Južna Koreja in Združene države Amerike (vključno s Portorikom, Ameriškimi Deviškimi 
otoki ali katerimkoli drugim ozemljem ZDA) in so podrobno opredeljene v Splošnih 
pogojih nakupa in prodaje žetonov. Žetoni CUT se državljanom oz. rezidentom teh držav 
ne ponujajo ali prodajajo. Prav tako se žetoni ne ponujajo tudi ostalim osebam z območij, 
ki zgoraj niso navedene, pa so transakcije z digitalnimi žetoni prepovedane ali na 
kakršenkoli način omejene z veljavnimi zakoni ali predpisi. Če taka oseba kupi žetone CUT, 
gre za nezakonito pridobitev žetonov in bo kupec sam nosil morebitne negativne 
posledice ali škodo. Kupci žetonov, ki nakup izvedejo z navedbo napačnih osebnih 
podatkov, podatkov o svojem državljanstvu, kraju stalnega prebivališča in narodnosti 
(podatki, ki se pridobivajo za namen identifikacije stranke), s tem kršijo Splošne pogoje 
nakupa in prodaje žetonov - v primeru nastanka škode CryptoUnity ima slednji od teh 
oseb pravico zahtevati povrnitev nastale škode in/ali izgube, ki bi nastala zaradi takih 
kršitev. 

Strinjate se, da nakup in prejem žetonov CUT izvajate na lastno odgovornost in da žetoni 
ne vsebujejo nikakršnih izjav in jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, v zvezi z napovedmi 
in uspehom projekta. Vaša lastna odgovornost je, da preverite, ali ste po ustreznih zakonih 
upravičeni in sposobni za nakup žetonov v pravni ureditvi, kjer ste državljan oziroma 
rezident, in ali lahko kupujete, držite in prodajate žetone CUT. Posledice ali škoda, ki izvira 
iz nakupa CUT žetonov, vključno odgovornost za morebitne davčne posledice nakupa 
žetonov, je izključno vaša odgovornost. Z nakupom žetonov zagotavljate in jamčite, da 
prispevana sredstva ne izhajajo iz kakršne koli nezakonite dejavnosti in se strinjate, da 
boste po pozivu CryptoUnity predložili vsa ustrezna dokazila, potrebna za identifikacijo 
stranke in izvora sredstev, potrebna za preprečevanje pranja denarja (AML)/proti 
financiranju terorizma (CTF). 

Potrjujete in se strinjate, da lahko CryptoUnity kadarkoli in brez kakršnega koli pojasnila 
zavrne vaš nakup žetonov, predvsem (a ne izključno) pa v primeru suma, da vaša sredstva 
izvirajo iz nezakonitih ravnanj ali, da niso bila spoštovana pravila o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma. 

CryptoUnity, CU d.o.o., njeni ustanovitelji, člani ekipe in katera koli tretja oseba, vključena v 
projekt CryptoUnity, ne predstavljajo, jamčijo ali prevzemajo nobene osebne odgovornosti, 
ki izhaja iz ali je povezana z zanesljivostjo ali popolnostjo katerega koli gradiva, 
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vsebovanega v tej beli knjigi ali katerem koli drugem dokumentu, in sicer v 
največji možni meri, ki jo dovoljujejo veljavni zakoni, predpisi in pravila.  

Do največje možne mere, dovoljene po zakonu, je izključena odgovornost za škodo CU 
d.o.o., CryptoUnity in zaposlenih za kakršne koli posredne, posebne, naključne, posledične 
ali druge izgube iz naslova nakupa CUT žetonov, ali škode, ki izhaja iz ali je v zvezi z 
informacijami v tej beli knjigi, ali drugih izjavah in informacijah. Edini zavezujoč dokument 
med vami in CU d.o.o. so Splošni pogoji prodaje žetonov in drugi splošni pogoji. 

 

INTELEKTUALNA LASTNINA 

CryptoUnity (CU d.o.o.) ima neomejeno in izključno lastništvo pravic v zvezi z uporabo 
patentov, blagovnih znamk, registracij blagovnih znamk, trgovskih imen, modelov, 
avtorskih pravic, znanja in izkušenj, tehnologije in druge intelektualne lastnine, potrebne 
za izvajanje prodaje žetonov CUT, za razvoj in omogočanje platforme CryptoUnity, spletne 
strani in dejavnosti družbe na splošno (»PIL«). CryptoUnity ima izključno lastništvo nad 
vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi z vsem gradivom, kot so besedila, slike, 
dokumenti, modeli, blagovne znamke, trgovska imena itd. Ta gradiva so zaščitena s 
slovenskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter drugimi zakoni o pravicah 
intelektualne lastnine. Bela knjiga ali kateri koli drugi materiali ali pravni dokumenti se ne 
bodo razumeli in razlagali na način, da bi pomenili prenos avtorskih pravic ali drugih 
pravic intelektualne lastnine, razen če je tako izrecno opredeljeno tukaj oziroma v Splošnih 
pogojih ali posebni pogodbi med vami in CU d.o.o.. Prepovedana je distribucija katerega 
koli od zgoraj navedenega gradiva, ki je v lasti CryptoUnity, za lastne komercialne namene 
brez predhodnega soglasja CryptoUnity oziroma CU d.o.o.. 

Vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s tem, si pridržuje CryptoUnity oz. CU 
d.o.o., ta bela knjiga ne podeljuje nikakršnih licenc za uporabo intelektualne lastnine. 

CryptoUnity ima v lasti izključne pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, 
do kakršnih koli povratnih informacij, vključno z, vendar ne omejeno na, predloge, ideje ali 
druge informacije ali materiale v zvezi s platformo CryptoUnity, spletnim mestom, prodajo 
žetonov ali povezanimi izdelki, ki jih vi posredujete CryptoUnity, bodisi po e-pošti, preko 
objav na spletnem mestu, preko drugih komunikacijskih kanalov ali kako drugače in 
nepreklicno in izključno podeljujete in prenašate na CryptoUnity vse pravice intelektualne 
lastnine v zvezi z navedenim (v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja), tako da ima 
CryptoUnity pravico razpolagati z njimi brez kakršne koli omejitve, vključno z njihovim 
prenosom na katero koli tretjo osebo brez vašega soglasja. 

Vse povratne informacije, ki jih pošljete, niso zaupne in bodo postale izključna last 
CryptoUnity, razen, če gre za poslovno skrivnost. CryptoUnity bo upravičen do neomejene 
uporabe, reproduciranja (vključno v elektronski obliki), spreminjanja (pri čemer ne boste 
obdržali nobenih pravic do svojih izvirnih povratnih informacijah) ali širjenja takšnih 
povratnih informacij za kakršenkoli namen, komercialni ali drugačen, brez priznanja ali 
nadomestila za to. Odpovedujete se morebitnim pravicam do povratnih informacij (v 
obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja). 

To belo knjigo je mogoče (vendar ne nujno) posodobiti ali spremeniti s spremembami in 
dopolnitvami oziroma z novejšo različico bele knjige, pri čemer novejša vsebina prevlada 
nad starejšo. Vaša odgovornost je, da spremljate spremembe in sledite spremembam. 
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Najnovejša različica bele knjige je v angleškem jeziku in je na voljo na spletni 
strani www.cryptounity.org. Angleščina je izvirni jezik te bele knjige. 
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