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ELEKTRONSKA OSEBNA IZKAZNICA (CIE) 

Od oktobra 2018 dalje je Občina Dolina usposobljena za izdajo nove elektronske osebne 

izkaznice. 

Od tedaj dalje ni več mogoče izdajati papirnatih dokumentov, razen v redkih in ustrezno 

utemeljenih primerih. 

Uradni dnevi za izdajo elektronske osebne izkaznice: 

PONEDELJEK (popoldne) in SREDA (zjutraj) 

(samo po naročilu) 

Posamezni postopek zahteva okvirno 15 do 25 minut. Občan se mora predhodno naročiti: 

poklicati od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 na številko mobitela 348 4510142. 

Elektronsko osebno izkaznico izstavljamo za občane s stalnim prebivališčem v Občini Dolina 

v naslednjih primerih: 

- ko se osebna izkaznica izdaja prvič; 

- v primeru pogrešitve ali tatvine papirnate osebne izkaznice (na podlagi ustrezne 

prijave pristojnim organom); 

- ob poteku ali skorajšnjem poteku prejšnje osebne izkaznice. 

Za izdajo elektronske osebne izkaznice mora občan prinesti: 

1) prejšnjo osebno izkaznico, če pa je nima, drug osebni dokument; v primeru tatvine ali 

pogrešitve tudi fotokopijo prijave pristojnim organom; 

2) zdravstveno izkaznico; 

3) novejšo fotografijo (največ 6 mesecev) v obliki, ki se uporablja tudi za potrebe izdaje 

potnega lista ali ustrezno fotografijo v digitalni obliki, ki mora zadoščati pogojem ICAO 

(glej https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/), pri čemer velikost 

datoteke ne sme presegati 500 kb; 

4) znesek 22,20 € (v gotovini ali s plačilno kartico), ki ga je treba poravnati ob predložitvi 

zahteve. 

Elektronska osebna izkaznica je biometrični dokument, zato bodo morali občani oddati tudi 

svoje prstne odtise. 

Polnoletni občani imajo možnost, da se opredelijo v zvezi s posmrtnim darovanjem organov 

in tkiv za namene transplantacije. Opredelitev za ali proti darovanju predstavlja pravico, ne 
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pa obveznosti. Za dodatne informacije obiščite spletno stran 

http://www.trapianti.salute.gov.it/. 

Ko boste zaprosili za izdajo osebne izkaznice, vam bo vročen list s prvim delom kod PIN in 

PUK, druga dela boste prejeli z elektronsko osebno izkaznico. Skrbno hranite te kode, saj 

vam omogočajo, da z elektronsko osebno izkaznico CIE dostopate do storitev organov javne 

uprave in zasebnih izvajalcev. 

Mladoletni otroci lahko dobijo osebno izkaznico že ob rojstvu. Ob prvi izdaji morajo biti 

prisotni oba starša in otrok, ki od 12. leta starosti dalje podpiše dokument in odda prstne 

odtise. Če ob obnovitvi izkaznice eden od staršev ne more biti osebno prisoten, mora slednji 

izpolniti pisno soglasje za izdajo nove osebne izkaznice, veljavne za tujino, pri čemer je treba 

priložiti tudi fotokopijo osebnega dokumenta. 

Elektronska osebna izkaznica bo prispela v roku šestih delovnih dni na naslov, ki ga je 

navedel občan, ali pa na občino. 

Za dodatne informacije lahko obiščete spletno stran http://www.cartaidentita.interno.gov.it/.  

 


