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Letno poročilo NSP 2020
• Sedmo leto delovanja NSP.

• Leto 2020 je zaznamovala pandemija
digitalizacija na področju plačevanja.

COVID-19

ter

naraščajoča

• Tri videokonferenčne seje NSP in nova številka E-novic.
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Trg plačilnih storitev v letu 2020
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• Vstop novih ponudnikov plačilnih storitev ter prisotnost t.i. tehnoloških
velikanov.
• Razdrobljenost evropskega trga plačil.
• Pojav pobud, katerih cilj je razviti nove skupne rešitve za plačila v EU.
• Trend naraščajoče digitalizacije, ki ga je še pospešila pandemija COVID19.
• 24. septembra 2020 je Evropska komisija sprejela novo strategijo za
plačila malih vrednosti.

• Posodobljena strategija za mala plačila
(ECB).

Evropske centralne banke
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Povzetek ključnih aktivnosti NSP v letu 2020 (1)
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1. Javni dogodek Odprto bančništvo
• 4. marca 2020 je bil pod okriljem NSP organiziran javni dogodek Odprto
bančništvo
 cilj: predstavitev področja dela NSP in ozaveščanje širše javnosti o spremembah na
področju plačilnih storitev ter izmenjave pogledov na odprto bančništvo
 na okrogli mizi so sodelovali: predstavniki družbe Bankart d.o.o., MBILLS d.o.o.,
Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja bank Slovenije in Zveze potrošnikov Slovenije
 sodelovali sta tudi: Banka Slovenije in ECB, v vlogah katalizatorja aktivnosti tržnih
deležnikov in nadzornika ponudnikov plačilnih storitev.

• Spodbuda aktivnosti tržnih deležnikov s ciljem, da se tudi na slovenskem
trgu plačil uveljavijo in razvijajo nove storitve in da na ta način Slovenija
postane in ostane del globalnih trendov na področju sodobnih finančnih
storitev.
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Povzetek ključnih aktivnosti NSP v letu 2020 (2)
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2. Analiza trga plačil v Sloveniji
• Aktivnosti, vezane na projekt analize so bile usmerjene v razprave glede
njenega financiranja.
• Cilj je bil, da sredstva za financiranje izvedbe analize zagotovijo deležniki,
zastopani v NSP.
• V luči razvoja plačevanja, ki ga je dodatno spodbudila pandemija COVID-19,
smo projekt analize trga plačil prijavili na razpis Evropske komisije za
zagotavljanje tehnične podpore reformam v državah članicah EU - Technical
Support Instrument (TSI 2021).

• Bili smo uspešni!
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Povzetek ključnih aktivnosti NSP v letu 2020 (3)

NSP/2021/015

3. Načrt aktivnosti NSP 2021-2022
• Potrjen na 19. seji NSP.
• Aktivnosti, povezane z analizo, so porazdeljene na obdobje prihodnjih dveh
let.
• Zasledovali bomo naslednje mejnike:
 junij 2021 – izbira zunanjega izvajalca
 december 2021 – priprava metodologije
 december 2022 – dokončanje analize.

• Vključene še druge aktivnosti, ki so se izvajale že v letih 2019 in 2020:
 spremljanje novosti na področju vsebin finteha
 spremljanje novosti na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.
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Povzetek ključnih aktivnosti NSP v letu 2020 (4)
4. Takojšnja plačila

• Posebna pozornost je bila namenjena spodbujanju digitalizacije plačevanja.
• Leto 2020 predstavlja pomemben mejnik na področju takojšnjih plačil v
Sloveniji:
 v začetku leta 2020 je zaživela slovenska shema za takojšnja plačila Flik
 od 7. decembra 2020 so v Sloveniji na voljo tudi čezmejna takojšnja plačila, saj je od
tega datuma dalje v Sloveniji v uporabi vseevropska plačilna infrastruktura za
izvrševanje takojšnjih plačil v evrih TARGET Instant Payment Settlement (TIPS):
o do februarja 2021 so se v TIPS vključile 4 slovenske banke

o do 1. marca 2021 je bilo v TIPS vključenih 62 ponudnikov plačilnih storitev iz EU.
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Povzetek ključnih aktivnosti NSP v letu 2020 (5)
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5. Digitalni evro
• Na 19. seji NSP so bile predstavljene aktivnosti Evrosistema na področju
morebitne izdaje digitalnega evra.
• Člani NSP so bili pozvani k sodelovanju v javnem posvetu, vezanem na
digitalni evro, ki ga je organiziral Evrosistem.
• Čeprav je v povezavi z izdajo digitalnega evra še veliko odprtih vprašanj, si v
NSP prizadevamo za vpetost in dvig ozaveščenosti članov glede koristi
morebitne izdaje digitalnega evra.
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Pogled naprej
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• Sledili bomo aktivnostim in dogajanju na evropskem trgu plačil ter viziji in
ciljem Strategije EU za mala plačila.
• Spodbujali bomo digitalizacijo in uporabo učinkovitih načinov plačevanja.

• 18. marca je bil pod okriljem Banke Slovenije organiziran javni
videokonferenčni dogodek na temo digitalnega evra:
 cilj dogodka: izmenjava stališč in pogledov na izzive in priložnosti, ki bi jih izdaja
digitalnega evra lahko prinesla slovenskim deležnikom.

• Največ pozornosti bo namenjene aktivnostim za izvedbo projekta analize
trga plačil:
 oblikovali smo Posvetovalno skupino, prek katere bodo deležniki, zastopani v NSP,
tekom izvedbe analize trga plačil vpeti v aktivnosti, ki so predvidene na osnovi izsledkov
analize in so opredeljene v Načrtu aktivnosti NSP 2021-2022.
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Hvala za pozornost!
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