VLOGA VINJETE (obrazec 3A)
VLOGA ZA IZDAJO NADOMESTNE VINJETE

Poslati na naslov: DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Grič 54, 1000 Ljubljana
Podatki o cestninskem zavezancu:
(* Obvezno izpolnite polje)

*Naziv podjetja / ime in priimek uporabnika:
*Naslov:
*Poštna številka in pošta:
Zavezanec za DDV:

Država:
- DA

- NE

Davčna številka:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov:

*Telefonska številka:

Fax:

Podatki o vozilu cestninskega zavezanca:
*Znamka in model vozila:
*Registrska številka vozila:
Na podlagi 15. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09 in 71/11) želim prejeti nadomestno vinjeto zaradi:






zamenjave vetrobranskega stekla,
zamenjave 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),
oddaje vozila v razgradnjo.

Na vozilu je bila nameščena vinjeta:

 polletna, mesečna, tedenska vinjeta z letnico __ __ __ __ in označenim datumom ___ ___
 letna vinjeta za leto __ __ __ __
 serijska številka __ __ __ __ __ __ __ __
Obvezne priloge:





odstranjena vinjeta ali del stekla z vinjeto (v kolikor na odstranjeni vinjeti ni razvidna cela serijska številka, je potrebno priložiti
tudi pripadajoči kupon), pri odstranjeni polletni, mesečni ali tedenski vinjeti mora biti razviden 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 vozila iz evidence registriranih zaradi razgradnje v Sloveniji pridobi DARS po uradni dolžnosti.
Opomba: V primeru odjave vozila iz evidence registriranih vozil zaradi razgradnje se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu izda šele po pridobitvi
podatka iz evidence registriranih vozil.

Vlogo za izdajo nadomestne vinjete mora cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 30 dneh od izpolnitve pogojev za
uveljavljanje upravičenj.
Seznanjen (-a) sem, da je neupravičena pridobitev nadomestne vinjete zaradi napačnih podatkov 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, tedenska vinjeta z letnico __ __ __ __ in označenim datumom ___ ___
 letna vinjeta za leto __ __ __ __
 serijska številka __ __ __ __ __ __ __ __
Datum: ______________________

Referent:________________________
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