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Poslati na naslov: DARS d.d.            Številka vloge (izpolni DARS):________________ 

   Dunajska 7, 1000 Ljubljana 

Podatki o cestninskem zavezancu:        
(* Obvezni podatki) 

 

*Ime in priimek uporabnika ali naziv podjetja:  

*Naslov:  

*Poštna številka in kraj: Država: 

*Elektronski naslov: 

Obvezno za podjetja 

*Davčna številka podjetja: 

 

                                                                              

*Zavezanec za DDV:                    - DA                       - NE 

 *Kontaktna oseba (pri podjetju): Telefonska številka: 
 

Podatki o vozilu cestninskega zavezanca: 

*Registrska označba vozila: *Oznaka države vozila: 
 

Podatki za nakazilo: 

*Naziv banke: 

*Številka transakcijskega računa / IBAN: 

SWIFT / BIC koda banke (za banke v tujini): 

 

Na podlagi 38.člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21) uveljavljam vračilo sorazmernega dela vrednosti 
letne/polletne elektronske vinjete zaradi naslednjega vzroka: 

 

 Odjava vozila 

 Menjava registrske tablice (zaradi kraje ali izgube registrske tablice) 

 

Za vozilo je bila kupljena e-vinjeta: 

 *Številka e-vinjete:  ________________________________ 

 *Številka računa: __________________________________ 

Obvezne priloge: 

• Kopija računa o nakupu elektronske vinjete; 

• Kopija dokumenta o registraciji vozila (npr. prometno dovoljenje) Za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, pridobi podatek o 

odjavi vozila iz evidence registriranih vozil v Sloveniji oz. izdaji nove registrske tablice z drugačno registrsko označbo DARS po uradni dolžnosti 
neposredno z vpogledom v evidenco registriranih vozil; Za vozila registrirana oz. odjavljena v tujini mora lastnik ali imetnik vozila predložiti 
dokazilo, ki ga je izdal pristojni organ v tej državi. Dokazilu, sestavljenemu v tujem jeziku, je treba predložiti tudi overjen prevod v slovenski 
jezik. 

 
Vlogo za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete lastnik ali imetnik vozila vloži najpozneje 
v 30 dneh od odjave vozila iz evidence registriranih vozil oziroma od dneva, ko je bila za vozilo z registrsko označbo, na 
katero je vezana elektronska vinjeta, izdana nova registrska tablica z drugačno označbo. 

 

Seznanjen (-a) sem, da je neupravičena pridobitev vrednosti (sorazmernega dela) 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 in 177/20). 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. 

Klicni center 080 15 03 ali +386 (0)1 518 8 350 

VLOGA ZA VRAČILO SORAZMERNEGA DELA VREDNOSTI ELEKTRONSKE VINJETE  
VLOGA ZA VRAČILO SORAZMERNEGA DELA VREDNOSTI (letne/polletne) ELEKTRONSKE VINJETE po 38.členu Zakona o cestninjenju 


