COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA
(TRIESTE – TRST)

ELEKTRONSKA OSEBNA IZKAZNICA (CIE)
Od oktobra 2018 dalje bo Občina Dolina usposobljena za izdajo nove elektronske osebne
izkaznice.
Od tega dne dalje ne bo več mogoče izdajati papirnatih dokumentov, razen v redkih in
ustrezno utemeljenih primerih.
Uradne ure urada za izdajo elektronske osebne izkaznice bodo
ob PONEDELJKIH in SREDAH od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 16.30
(od 13.00 do 14.30 samo po naročilu)
Posamezni postopek okvirno zahteva od 15 do 25 minut. Obstaja možnost, da se občan
naroči po telefonu (040/8329222) ali se neposredno zglasi v pisarni, kjer se izdajajo
elektronske osebne izkaznice. Predhodno naročeni občani bodo imeli prednost pred drugimi,
ki se bodo nenapovedano zglasili v pisarni.
Elektronsko osebno izkaznico izstavljamo za občane, ki imajo stalno prebivališče v občini, in
sicer samo 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 (do 180 dni pred
potekom).
Osebne izkaznice, ki so bile izdane pred uvedbo elektronske osebne izkaznice, ostajajo
veljavne do poteka.
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 v formatu, ki se uporablja tudi za potni list. Fotografijo, ki jo občan
izroči, skeniramo, pri čemer bomo strogo spoštovali standarde ICAO
(https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/)
4) 22,20 € v gotovini, ki jih je treba poravnati ob predložitvi zahteve;
Mladoletni otroci lahko dobijo osebno izkaznico že ob rojstvu. Ob izdaji morajo biti prisotni
oba starša in otrok, ki od 12. leta starosti dalje podpiše dokument in odda prstne odtise. Če
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eden od staršev ne more biti prisoten, mora poslati pisno soglasje za izdajo osebne izkaznice,
veljavne za tujino, in priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.
Elektronska osebna izkaznica bo prispela v roku šestih delovnih dni na naslov, ki ga je
navedel občan, ali pa na občino. Zato občane pozivamo, naj natančno preverijo, ali je
dokument še veljaven, preden odpotujejo.
Elektronska osebna izkaznica je biometrični dokument, zato bodo morali občani oddati tudi
svoje prstne odtise.
Polnoletni občani imajo možnost, da izrazijo svojo voljo glede darovanja organov in tkiv
(privolitev ali zavrnitev), izbira pa ni obvezna. Za informacije je na voljo spletna stran
http://www.trapianti.salute.gov.it/
Za dodatne informacije je na voljo spletna stran http://www.cartaidentita.interno.gov.it/.

