
   

 
 

 
 

Datum: 19.10. 2021  

Številka: 604-15/2021-1 

 

VABILO NA SPLETNI SEMINAR 

 

PREDSTAVITEV ZAKONA O ELEKTRONSKI 

IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA 

 

10. 11. 2021, 10.00 – 13.00  

Preko spletnega orodja Zoom  

7. avgusta 2021 je pričel veljati Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), 

ki uvaja ločena koncepta elektronske identitete in elektronskega podpisovanja. Ker se oboje 

uporablja pri delu lokalnih skupnosti organiziramo seminar, da se z novostmi, ki jih zakon 

uvaja podrobneje seznanimo. 

Do sedaj smo za identifikacijo posameznikov pri elektronskem poslovanju, kot tudi za 

elektronsko podpisovanje uporabljali enaka digitalna potrdila. Informacije o teh se nahajajo 

med drugim na spletnih straneh Državnega centra za storitve zaupanja: https://www.si-

trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/ in tudi državnega portala eUprava: https://e-

uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-

potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html. 

ZEISZ prvič v Sloveniji vzpostavlja sistemsko rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda 

Republika Slovenija slovenskim državljanom in državljankam ter pod določenimi pogoji tudi 

tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije. Elektronska identiteta bo 

državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako 

doma, v skladu z Uredbo eIDAS pa tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila 

identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe za uspešno 

izvedbo postopkov nujno potrebna ali zaželena. S tem bomo zagotovili pogoje za to, da bodo 

lahko državljani in tudi vsi ponudniki storitev praktično vse aktivnosti tudi dejansko lahko 

izvedli elektronsko, neodvisno od časovnih, krajevnih in drugih omejitev, kar bo vsem 

omogočilo povečati učinkovitost in kvaliteto svojega življenja in dela.  
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Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  
 

OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA: 

Zakonodajne določbe elektronske identitete, elektronskega podpisa in storitev zaupanja 

(eIDAS in ZEISZ) 

- Kaj je sistem za samodejno strojno preverjanje veljavnosti sredstva elektronske 

identifikacije?  

- Ali so potrebna vlaganja občin za zagotavljanje skladnih rešitev? 

- Na kaj je še potrebno biti pozoren – varstvo osebnih podatkov, kibernetska varnost? 

- Kaj lahko pričakujemo jutri – nova osebna izkaznica in drugi načrti razvoja? 

- Kako občina (ali več občin skupaj) izvede oceno tveganja in določi raven zanesljivosti?  

Praktični primeri občin (eUprava, SPOT, eObčina): 

- elektronske identifikacije, 

- elektronske avtentikacije in  

- elektronskega podpisa in 

- elektronskega vročanja 

Vprašanja in odgovori  

 

O PREDAVATELJIH: 

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bodo predstavili predstavniki 

Direktorata za informacijsko družbo in Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno 

upravo: dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, vodja Sektorja za storitve zaupanja, oba 

iz Direktorata za informatiko, ter mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo. Na 

razpolago bodo tudi Marija Sever, Direktorat za informacijsko družbo, Dragan Petrović, 

Inšpektorat za javni sektor, in Tamara Gliha, vodja sektorja za zakonodajo na Direktoratu za 

informacijsko družbo. 

PRIJAVA: 

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in 

njihove zavode in 120,00 EUR za občine nečlanice/njihove zavode. Prijave potekajo preko 

spletne prijavnice na spletni strani SOS in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom 

prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.  

Prijave zbiramo do vključno 8. 11. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest.  

 

Lep pozdrav,  

sekretariat SOS   
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