
 

 
 
 
 
 
 
 

Vračilo plačane globe 
Od 1.7.2013 je na 

Madžarskem 

uveden sistem 

elektronskega 

cestninjenja, ki je 

sorazmeren 

prevoženi razdalji. 

 

Obveznost 

plačevanja cestnine 

se nanaša na 

tovorna vozila z 

največjo dovoljeno 

maso nad 3,5 t 

 

Pri občasni uporabi 

cest, priporočamo 

relacijsko karto, 

katero lahko kupite 

na spletu ali na 

prodajnih točkah. 

 

Za pogosto uporabo 

cest, priporočamo 

GO-Box naprave. 

 

Nadzor cestnine se 

vrši z fiksno 

postavljenimi 

kamerami in 

premičnimi 

mobilnimi 

napravami. 

 

Kaznovanje se vodi 

v upravnem 

postopku, ob 

ustavitvi ali brez 

ustavitve. Brez 

ustavitve se kaznuje 

po principu 

objektivne 

odgovornosti. 

 

 

 
 

 

Na Madžarskem je od 

9.11.2014 začel veljati 

Zakon o spremembah in 

dopolnilih zakona o 

cestnini za uporabo 

avtocest, hitrih cest in 

glavnih cest po prevoženi 

razdalji št. LXVII. iz leta 

2013. 

V kolikor ste cestnino 

plačali z nakupom 

relacijske karte in ste bili 

kaznovani s strani 

nadzornih organov med 

1.7.2013 in 31.3.2014, ste 

upravičeni do vračila 

zneska globe v naslednjih 

primerih:  

Kdaj imate pravico do vračila plačane globe? 

 

Elektronsko cestninjenje na Madžarskem 

 
Da se vam ne bi dogajale 

takšne ali podobne težave 

ob vožnji po madžarskih 

cestninskih cestah, vam 

svetujemo nakup in 

uporabo GO-Box naprav. 

Prihranili boste čas pri 

nakupu relacijskih kart in 

brezskrbno boste potovali 

po vseh cestah, brez 

predhodnega načrtovanja 

poti. 

  

a) Neupravičeno ste 

vozili po cestninski 

cesti, brez relacijske 

karte. Prekršek je 

zaznala fiksna 

postavljena  kamera 

in ob prvi kontroli ste 

bili kaznovani. 

Kaznovani ste bili 

kljub temu da ste po 

storjenem prekršku v 

roku osmih ur kupili 

relacijsko karto, 

katero niste uporabili 

ob drugi (naslednji) 

vožnji. 

b) Neupravičeno ste 

vozili po glavni 

(cestninski) cesti, 

katera ima skupno 

vozlišče z avtocesto. 

Za avtocesto ste sicer 

imeli veljavno 

relacijsko karto, kljub 

temu pa ste bili 

kaznovani. 

c) Neupravičeno ste 

vozili po cestninski 

cesti, katera poteka 

vzporedno z drugo 

cestninsko cesto, za 

katero ste sicer imeli 

veljavno relacijsko 

karto. Prekršek je 

zaznala fiksna 

postavljena kamera in 

ob prvi kontroli ste bili 

kaznovani. Do vračila 

ste upravičeni v 

kolikor relacijske karte 

niste uporabili ob 

drugi (naslednji) 

vožnji. 

  

Z našim posredovanjem 

boste na enostaven način 

pridobili GO-Box napravo.  

Z plačilom enkratnega 

zneska vam bo 

zagotovljena dveletna 

storitev cestninjenja na 

Madžarskem.  

Kontaktirajte nas po 

telefonu ali nam pišite na 

elektronski naslov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsuzsi Kepe s.p. 
Asistenca 4U 

Kot, Mlinska ulica 7 
9220 Lendava 

tel. 051 488 100 

zsuzsi@asistenca4u.si 

 

 


