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Časovnica

Predviden čas izvajanja projekta je 13 mesecev
Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Faza 1:
Uvodno poročilo
Intervjuji z deležniki
Priprava Uvodnega
poročila

Faza 2:
Diagnostično poročilo
Zbiranje podatkov
Analiza anket
Identifikacija najboljših
praks
Končno usklajevanje

Faza 3:
Strategija
Strateške delavnice
Končno usklajevanje

Faza 4:
Akcijski načrt
Faza 5:
Končno poročilo
Mejniki
Uvodni
sestanek

Pripravljalne
aktivnosti
Aktivnosti, povezane z
določeno fazo
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Usklajeni
vprašalniki in
Uvodno
poročilo

Usklajevanje z
deležniki

Osnutek
Diagnostičnega
poročila

Trenutno smo
tukaj

Diagnostično Osnutek
poročilo Strategije

Strategija

Akcijski načrt

Končno
poročilo

Pregled izvedenih aktivnosti

Deloitte in Valicon sta v preteklih mesecih pripravila več vprašalnikov in zbirala podatke o potrošnikih, trgovcih ter
bankah, kar bo služilo kot osnova za pripravo Diagnostičnega poročila

Status

Aktivnosti

Vprašalnik za potrošnike
• Izvedba ankete preko Valicon
spletnega panela
• V anketo je bilo vključenih
1100 potrošnikov
• Zbiranje podatkov med
17.12.2021 – 23.1.2022

Zaključeno

Vprašalnik za banke

Vprašalnik za trgovce

Dnevnik plačil

• Anketa je bila posredovana
bankam preko ZBS v petek,
11.3.2022

• Anketa je bila trgovcem
posredovana preko TZS in
Valicon panela

• Potrošniki so 14 dni beležili
svoje nakupne navade (npr.
kako so plačali, itd.)

• Zbiranje podatkov do srede,
23.3.2022

• Zbiranje podatkov do
25.3.2022

• Zbiranje podatkov do
21.3.2022

Analiza podatkov

Analiza podatkov

Analiza podatkov

Glede na rezultate analize podatkov bo Deloitte izvedel še:
• Fokusne skupine s preostalimi deležniki na trgu plačil (npr. procesorji, fintech podjetja, itd.)
• Poglobljene intervjuje s predstavniki ranljivih skupin (npr. starejši, slabovidni, itd.)

Deloitte bo s člani Posvetovalne skupine NSP organiziral usklajevalni
sestanek, kjer bodo predstavljeni ključni izsledki vseh vprašalnikov.
Sestanek bo organiziran v mesecu aprilu.
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Deloitte je trenutno v procesu analize podatkov in priprave osnutka
Diagnostičnega poročila. Osnutek Diagnostičnega poročila bo članom
Posvetovalne skupine NSP posredovan v drugi polovici aprila.

Naslednji koraki

Deloitte bo v naslednjih tednih nadaljeval z analizo podatkov iz vprašalnikov ter nadaljeval s pripravo osnutka
Diagnostičnega poročila, ki bo članom Posvetovalne skupine NSP posredovano v mesecu aprilu
Takojšnji naslednji koraki:
Zaključek zbiranja podatkov o bankah in trgovcih – zbiranje podatkov je
predvideno do 25.3.2022
Analiza podatkov, ki so bili pridobljeni preko vprašalnikov za trgovce in
banke ter dnevnika plačil
Izvedba fokusnih skupin in dodatnih intervjujev z drugimi deležniki trga
plačil v Sloveniji (npr. procesorji, fintech podjetja, itd.)
Predstavitev ključnih izsledkov vprašalnikov za člane Posvetovalne skupine
NSP
Priprava in usklajevanje Diagnostičnega poročila s člani Posvetovalne
skupine NSP – druga polovica aprila
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Poslovno svetovanje
+386 41 558 728
mitjakumar@deloittece.com

Lan Filipič
Direktor
Poslovno svetovanje
+386 31 475 845
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Priprava končne verzije Diagnostičnega poročila
Matija Veber
Višji Svetovalec
Poslovno svetovanje
+386 40 347 790
mveber@deloittece.com
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