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P
olletna, m

esečna in tedenska vinjeta m
orajo biti preluknjane na 

prodajnem
 m

estu. 
 

Preluknjane so na m
estu, ki označuje prvi dan veljavnosti. N

epreluknjane vinjete niso veljavne! 
Prosim

o, da ob nakupu vinjete skrbno preverite, ali je vaša vinjeta pravilno preluknjana. 

Avtocestni odseki z obvezno uporabo vinjet
IT
A
L
IJ
A

M
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HRVAŠKA

AVSTRIJA

avtocestni odseki, za katere je obvezna 
uporaba vinjete

motorway sections on which the use of 
vignettes is mandatory

Motorway sections with compulsory use of vignettes

N
am

estitev vinjete
V

injeta je veljavna le takrat, ko je pred uporabo cestninske 
ceste pravilno nam

eščena na vozilu. Po odstranitvi zaščitne 
folije vinjeto nepoškodovano takoj nam

estite na notranjo stran 
vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj. 
N

alepke ne sm
ete nam

estiti na m
esto, kjer je vetrobransko 

steklo zatem
njeno ali na stransko okno vozila. 

Prosim
o, da pred nam

estitvijo vinjete natančno preberete 
navodila za lepljenje, ki se nahajajo na hrbtni strani vinjete. Pred 
nam

estitvijo nove veljavne vinjete vedno odstranite predhodno 
nam

eščeno ozirom
a neveljavno vinjeto.

V
injeto lahko uporabite le na enem

 vozilu. O
dstranjevanje že 

nalepljene vinjete le-to poškoduje in razveljavi njeno veljavnost. 
Pri lepljenju vinjete ni dovoljeno uporabljati drugih lepil, posebnih 
folij, lepilnih trakov in podobno. 

M
esečna vinjeta

IN
FO

R
M

A
CIJE:

Cestninski uporabniški center (CU
C) 

G
rič 54

, 10
0

0
 Ljubljana 

telefon: 0
8

0
 15 0

3

Priporočeno m
esto nam

estitve

Tedenska vinjeta

Tedenska vinjeta
Polletna vinjeta

N
adom

estna vinjeta
Če da voznik:
• 

zaradi uničenja zam
enjati vetrobransko steklo ali del m

otornega kolesa, na katerega je bila 
nam

eščena vinjeta,
• 

zam
enjati vozilo, vetrobransko steklo ali del m

otornega kolesa v garancijski dobi  ali
• 

zaradi uničenja vozila izbrisati vozilo iz evidence registriranih vozil,
lahko od upravljalca cestninskih cest zahteva:
• 

izdajo nadom
estne vinjete za isto obdobje ali pa

• 
povračilo (sorazm

ernega dela) vrednosti nakupa nadom
estne vinjete, če sam

 kupi nadom
estno 

letno ali polletno vinjeto.

Izpolnjenem
u obrazcu zahtevka za izdajo nadom

estne vinjete je potrebno priložiti:
• 

odstranjeno vinjeto. Pri odstranjeni polletni, m
esečni ali tedenski vinjeti m

ora biti razviden rok 
njene veljavnosti, v nasprotnem

 prim
eru je treba priložiti še račun o njenem

 nakupu;
• 

kopijo računa za zam
enjavo vetrobranskega stekla / dela m

otornega kolesa, ki ga je izdala 
delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno oz. potrdilo o uničenju vozila ali o predaji vozila v 
uničenje;

• 
kopijo dokum

enta, ki dokazuje zam
enjavo vozila, vetrobranskega stekla ali dela m

otornega kolesa 
v garancijski dobi.

Izpolnjenem
u obrazcu za povračilo vrednosti nakupa nadom

estne vinjete je poleg naštetega 
potrebno priložiti tudi original kupona in računa o nakupu nove (nadom

estne) vinjete, ki ju vrnem
o 

vlagatelju. V
logo za izdajo nadom

estne vinjete ali za povračilo vrednosti nakupa nadom
estne letne 

ozirom
a polletne vinjete m

ora uporabnik vložiti najkasneje v 15 dneh od izpolnitve pogojev za 
uveljavljanje upravičenj.

D
o vračila vrednosti letne vinjete je uporabnik upravičen le v prim

eru nakupa nadom
estne 

vinjete pred začetkom
 veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto.

P
odrobnejše inform

acije in obrazci so na voljo na spletnem
 naslovu w

w
w

.dars.si.

V
se potrebno v zvezi z izdajo nadom

estne vinjete lahko uredite v C
estninskem

 uporabniškem
 

centru (C
U

C
), G

rič 5
4

, 10
0

0
 Ljubljana, telefon: 0

8
0

 15
 0

3, klici iz tujine: +38
6 1 5

18
 8

3 64

Z
aradi m

orebitne sprem
em

be predpisov glede izdaje nadom
estne vinjete in povračila njene kupnine, vas 

prosim
o, da inform

acije preverite na spletni strani w
w

w
.dars.si.

N
adzor

N
adzor nad pravilno uporabo vinjete izvajajo D

ružba za avtoceste v R
epubliki Sloveniji d.d. (D

A
R

S), 
Prom

etni inšpektorat R
epublike Slovenije, Carinska uprava R

epublike Slovenije in Policija.

U
poraba avtocest in hitrih cest brez veljavne in ustrezno nam

eščene vinjete na vozilu se šteje 
za kršitev Z

akona o javnih cestah (U
radni list R

S, št. 33/0
6 – uradno prečiščeno besedilo in 

4
5

/0
8

) in je sankcionirana s kaznijo od 30
0

 do 8
0

0
 EU

R
.


