Vabimo vas na spletno strokovno klepetalnico
v četrtek, 2. decembra 2021, ob 13. uri
na spletni platformi Zoom
PROGRAM:

ELEKTRONSKI PODPIS
pomen, vrste, katerega izbrati,
pasti in zavarovanja
Eno od najpogostejših vprašanj, s katerim se v dobi intenzivne digitalizacij srečujemo tudi pravniki, je,
katero raven elektronskega podpisa izbrati in uporabiti, da bodo dokumenti in drugi zapisi, ki bodo
predmet poslovanja, verodostojno odražali voljo podpisnika v zvezi s podpisano vsebino, omogočili
naknadno identifikacijo podpisnika ter da bo opazna vsaka morebitna naknadna sprememba podpisane
vsebine oz. kako zagotavljamo celovitost in integriteto podatkov. V prispevku bo predstavljenih nekaj
normativnih iztočnic, na katere moramo biti pozorni, ko določamo raven e-podpisa, predstavljene bodo
različne ravni elektronskega podpisa in izbrana zakonodaja, ki določajo uporabo kvalificiranega ali
naprednega elektronskega podpisa, podprtega s kvalificiranim potrdilom za elektronske podpise.

Gostja strokovne klepetalnice:

izr. prof. dr. Petra FERK, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
Izr. prof. dr. Petra Ferk je končala doktorski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo je opravljala na
Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno in primerjalno pravo v Hamburgu. Stažirala je na Sodišču Evropske Unije v Luksemburgu.
Je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ena izmed ustanoviteljev družbe SProcurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in izredna profesorica za javno upravo na Novi Univerzi. Leta
2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V zadnjem času se Petra Ferk aktivno ukvarja s področji
energetske učinkovitosti, uvajanja trajnostne mobilnosti, prava kibernetske varnosti, storitev zaupanja in elektronske nabave –
področji, za katerimi se skriva skrb za dobrobit bodočih generacij. Je generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko
pravo, članica upravnega odbora Mednarodnega združenja za evropsko pravo (Federation Internationale du droit Europeen –
FIDE), članica upravnega odbora Mednarodne akademije za primerjalno pravo (International Academy of Comparative Law –
IACL) ter nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review.

Udeležba je brezplačna.
Strokovna klepetalnica bo potekala preko spleta (na spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne prijavnice boste na vaš elektronski naslov pred izvedbo prejeli potrebna navodila
in povezavo do spletne učilnice.
Za dodatne informacije smo na voljo na tel. številki 01 300 00 60 in 031 662 193 ali na elektronskem naslovu
info.zdgps@gmail.com.
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