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UVAJANJE  EVROPSKE DIGITALNE IDENTITETE PREK DIGITALNE DENARNICE 
 

Evropska digitalna identiteta bo namenjena državljankam in državljanom, rezidentom in podjetjem EU 
za identifikacijo ali kot potrditev določenih osebnih podatkov za spletne in nespletne javne in zasebne 
storitve v EU. 
 
Evropska digitalna identiteta se upravlja prek digitalne denarnice na mobilnih telefonih in drugih 
napravah za: 

• identifikacijo po spletu in drugje, 

• shranjevanje in izmenjavo upravnih informacij, kot so ime, priimek, rojstni datum in 
državljanstvo, 

• shranjevanje in izmenjavo informacij zaupanja vrednih zasebnih virov, 

• uporabo informacij za dokazovanje pravic, npr. pravice do prebivanja, dela ali študija v 
določeni državi članici. 
 

Evropska digitalna identiteta se lahko uporablja v številnih primerih: 
 

• na področju javnih storitev, kot so naročilo rojstnega lista, izdaja zdravniškega potrdila ali 
sporočilo o spremembi naslova, 

• odprtje bančnega računa , 

• izpolnjevanje davčne napovedi, 

• vpis na univerzo doma ali v drugi državi članici, 

• shranjevanje zdravniškega recepta, ki se lahko uporabi povsod v Evropi , 

• dokazovanje starosti, 

• najem vozila z digitalnim vozniškim dovoljenjem, 

• prijava v hotel. 
 
Članice EU bodo denarnico ponudile svojim državljanom in rezidentom na nacionalni ravni. 
Pri evropski komisiji glede zasebnosti zagotavljajo, da bodo uporabniki lahko nadzorovali, katere 
osebne podatke želijo dati v skupno rabo prek digitalne denarnice. Cilj je, da bi v EU oblikovali zaupanja 
vredno identiteto, ki bi zagotovila enostavno uporabo javnih in zasebnih spletnih storitev, hkrati pa 
državljanom omogočila, da nadzirajo svoje spletne aktivnosti in ohranijo zasebnost. 
 

Evropska komisija je predlagala uvedbo evropske digitalne denarnice z Uredbo eIDAS, s čimer bi 
poenostavili dostopnost spletnih storitev kjerkoli po EU. Pravico do vseevropsko priznane denarnice 
evropske digitalne identitete bo imel vsak, ne bo pa digitalna denarnica EU obvezna. 
Glede razpoložljivosti digitalne denarnice evropska komisija navaja, da se bodo države članice do 
septembra 2022 ob koordinaciji evropske komisije dogovorile o naboru orodij, zatem pa bo evropska 
komisija ta nabor orodij objavila oktobra 2022. Šele takrat, ko bo dosežen dogovor o tehničnem okviru, 
ga bo mogoče preizkusiti s pilotnimi projekti. Mogoče že konec leta 2022. 
 
 
 
Vir: ec.europa.eu in Finance.si 
 
Iris Lanščak, svetovalka 
SPOT svetovanje Pomurje (Razvojni center Murska Sobota) 

 
Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 « 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 


