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Uvod 

• NSP na 7. seji, 20. 4. 2017, sprejel sklep o preučitvi možnosti 

oblikovanja delovne skupine, za obravnavo tematik, povezanih 

z varnostjo plačil 

• Sekretariat NSP pripravil predlog mandata poslovnika DS

 Namen: zagotoviti članom DS platformo za medsebojno obveščanje in 

posvetovanje o vidikih varnosti pri plačevanju, izmenjavo dobrih praks 

na področju ozaveščanja uporabnikov plačilnih storitev o zadevni 

tematiki in za sodelovanje z namenom doseganja cilja delovne skupine

 Cilj: prizadevati si za enotno razumevanje (regulativnih) zahtev, 

povezanih z varnostjo plačil, zasledovati ravnotežje med uporabnostjo, 

varnostjo in tehnologijo ter spodbujati kakovosten način obveščanja 

uporabnikov plačilnih storitev glede zadevne tematike
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Člani DS

• V DS sodeluje 9 članov NSP, ki so izrazili interes za 

sodelovanje:
 Banka Intesa Sanpaolo d.d.

 Bankart d.o.o.

 MasterCard Europe SA, Podružnica v Sloveniji

 NLB d.d.

 Trgovinska zbornica Slovenije

 Uprava Republike Slovenije za javna plačila

 Visa Europe

 Združenje bank Slovenije - Janko Šavnik, vodja DS

 Zveza potrošnikov Slovenije
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Dosedanji dosežki DS

• Organizirana dva sestanka

• Na sestanku 13. 7. 2017 preko razprave identificirane teme za 

obravnavo na naslednjih sestankih DS:

 vidik TPP po PSD2

 osveščanje uporabnikov plačilnih storitev o postopkih plačevanja na 

spletu 

 osveščanje rizičnih skupin uporabnikov plačilnih storitev glede 

varnosti plačil

 vidik poročanja o varnostnih incidentih s strani bank
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Dosedanji dosežki DS (nad.)

• Na sestanku 11. 9. 2017 obravnavane tri teme in dogovorjene 
aktivnosti in njihovi nosilci, ki se jih izvede do naslednjega 
sestanka 

 TPP po PSD2: člani DS zagotovijo informacije o morebitnih 
izpostavljenih težavah/vprašanjih uporabnikov glede TPP in plačevanja 
na splošno – za potrebe nadaljnjega dela pri pripravi komunikacije

 Poročanje bank o varnostnih incidentih: dileme glede poročanja 
bank o incidentih se obravnavajo na sestanku Varnostnega foruma pri 
ZBS in nato izpostavijo do Banke Slovenije

 Osveščanje uporabnikov plačilnih storitev: član DS pripravi osnutek 
predloga komunikacije o plačevanju preko spleta za diskusijo DS

• Naslednji sestanek bo predvidoma v drugi polovici oktobra
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