
    
    
    
    
    
    

VLOGA ZA IZDAJO NADOMESTNE VINJETE 
 Poslati na naslov:    DARS d.d., Cestninski uDARS d.d., Cestninski uDARS d.d., Cestninski uDARS d.d., Cestninski uporabniški center, Grič 54, 1000porabniški center, Grič 54, 1000porabniški center, Grič 54, 1000porabniški center, Grič 54, 1000    LjubljanaLjubljanaLjubljanaLjubljana        
 

Podatki o vložniku: 
    

Ime in priimek / naziv podjetja: 

    
Naslov:    

Poštna številka in pošta:    

Telefonska številka: 

 

Na podlagi 15. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/2009) želim prejeti nadomestno vinjeto zaradi: 
 

���� poškodovanega vetrobranskega stekla, 

���� poškodovanega dela motornega kolesa, na katerem je bila nameščena vinjeta, 

���� zamenjave v garancijskem roku (vetrobranskega stekla, del motornega kolesa ali vozila na 

katerem je bila nameščena vinjeta), 
 

���� odjava in izbris vozila________________________________ z registrsko številko________________ 

iz evidence registriranih vozil.  

 

Na vozilu je bila nameščena vinjeta: 
 

���� polletna, mesečna ali tedenska vinjeta z letnico __________ in označenim datumom _____________ 

���� letna vinjeta za leto _____________ 

 

���� serijska številka _________________  

    

Obvezne priloge: 

• odstranjena vinjeta ali del stekla z vinjeto, ppppri odstranjeni ri odstranjeni ri odstranjeni ri odstranjeni polletnipolletnipolletnipolletni, mesečni ali tedenski, mesečni ali tedenski, mesečni ali tedenski, mesečni ali tedenski    vinjeti mora bitvinjeti mora bitvinjeti mora bitvinjeti mora biti i i i 
rrrrazviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti tudi račun o njenem nakupuazviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti tudi račun o njenem nakupuazviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti tudi račun o njenem nakupuazviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti tudi račun o njenem nakupu;;;;    

• kopija računa za zamenjavo vetrobranskega stekla ali kopijo računa za zamenjavo dela motornega kolesa ali  

• dokument ali kopijo dokumenta o garancijski zamenjavi vetrobranskega stekla, dela motornega kolesa ali vozila ki 
ga je izdala delavnica, v kateri je bila zamenjava opravljena. 

• Podatek o odjavi in izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil v Sloveniji pridobi DARS po uradni dolžnosti. 
Opomba: V primeruOpomba: V primeruOpomba: V primeruOpomba: V primeru    odjave inodjave inodjave inodjave in    izbrisa vozila iz evidence registriranih vozil se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu izda šele po izbrisa vozila iz evidence registriranih vozil se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu izda šele po izbrisa vozila iz evidence registriranih vozil se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu izda šele po izbrisa vozila iz evidence registriranih vozil se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu izda šele po 
pridobitvi potrdila o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil.pridobitvi potrdila o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil.pridobitvi potrdila o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil.pridobitvi potrdila o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil.    

    

Vlogo za Vlogo za Vlogo za Vlogo za izdajoizdajoizdajoizdajo    nadomestne vinjete mora cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 15 dneh od nadomestne vinjete mora cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 15 dneh od nadomestne vinjete mora cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 15 dneh od nadomestne vinjete mora cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 15 dneh od 

izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj.izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj.izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj.izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj.    
    

Seznanjen Seznanjen Seznanjen Seznanjen ((((----a) a) a) a) sem, da je neupravičena pridobitev nadomestne vinjete zaradi napačnih podatkov sem, da je neupravičena pridobitev nadomestne vinjete zaradi napačnih podatkov sem, da je neupravičena pridobitev nadomestne vinjete zaradi napačnih podatkov sem, da je neupravičena pridobitev nadomestne vinjete zaradi napačnih podatkov 

kazniva.kazniva.kazniva.kazniva.    
 

 

Datum: ______________________                         Podpis vložnika:________________________ 
 
Osebne podatke uporabnika v tej vlogi bo DARS d.d. varoval skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). DARS 
d.d. se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili tega zakona in zgolj za namen, za katerega so bili pridobljeni. 
 

 

Izpolni Cestninski uporabniški center 
 

Na podlagi podpisane vloge in izjave prinosnika vinjete je bila izdana nadomestna vinjeta: 

 

���� polletna, mesečna ali tedenska vinjeta z letnico __________ in označenim datumom ____________ 

���� letna vinjeta za leto _____________. 
 

���� serijska številka _________________. 

 
Datum: ______________________                                    Referent:________________________  

CUC INFOtel 080 15 03 ali +386 (1) 51 88 364  

(Vpišite znamko in model vozila) 


