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1 UVOD 

V dokumentu so zbrana vsa pogosta vprašanja, ki so namenjena končnim uporabnikom mobilne aplikacije 

Urbana. 
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2 POGOSTA VPRAŠANJA 

2.1 SPLOŠNO 

Kaj je mobilna aplikacija Urbana? 

Mobilna aplikacija Urbana je aplikacija za pametne telefone, s katero je mogoče plačati vožnjo z mestnim 

avtobusom (LPP), vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad, parkirnino na mestnih parkiriščih in vožnjo z 

mestnim kolesom (Bicikelj). Urbano lahko napolnite z Moneto, na Urbanomatih in drugih plačilnih mestih. Prav 

tako je mogoče prek aplikacije plačati in podaljšati parkirnino na daljavo (Urbana SMS Parking). 

Aplikacija ponuja tudi dodatne funkcionalnosti, kot so:    

 bogata informacijska podpora s prikazom prihodov avtobusov, zasedenosti garažnih hiš in koles v 

sistemu Bicikelj ter lokacij Urbanomatov, prodajnih mest in parkomatov, 

 shema avtobusnih linij, 

 zemljevid s filtrom za iskanje in navigacijo, 

 načrtovanje poti in geolokacija, 

 pregled nad aktivnimi vozovnicami, 

 zgodovina uporabe aplikacije,  

 prikaz dodatnih aplikacij, ki jih ponuja Telekom Slovenije. 

 

Na katerih napravah deluje aplikacija Urbana? 

Aplikacija deluje na pametnih mobilnih telefonih Android (verzije 4.4 ali več), ki so opremljeni s tehnologijo HCE 

NFC. 

 

Ali lahko uporabljam aplikacijo Urbana, čeprav moj telefon Android (verzije 4.4 ali več) ne podpira 

tehnologije HCE NFC? 

Aplikacijo lahko uporabljate samo za informativne namene in za plačilo parkirnine na daljavo (storitev Urbana 

SMS Parking). Ostalih storitev znotraj sistema Urbana ni mogoče plačevati. 

 

Kako si prenesem aplikacijo? 

Aplikacijo si lahko prenesete iz spletne trgovine Google Play. V iskalnik spletne trgovine vpišite ključno besedo 

»Urbana«. 

 

2.2 Aplikacija Urbana za telefone Android (verzije 4.4 ali več) BREZ 

tehnologije HCE NFC 

Ali si lahko napolnim dobroimetje? 

Na telefonih, ki ne podpirajo tehnologije NFC HCE, polnitev dobroimetja ni mogoča. Napolnite lahko le svoj 

račun Urbana SMS Parking. 
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Kako si aktiviram storitev Urbana SMS Parking? 

Za uporabo storitve Urbana SMS Parking si najprej ustvarite račun Urbana SMS Parking. Račun se ustvari 

tako, da znotraj aplikacije aktivirate svojo mobilno številko.  

Pri prvem plačilu parkirnine prek storitve Urbana SMS Parking vam aplikacija samodejno ponudi opcijo 

aktivacije mobilne številke. V prikazano okence vnesete telefonsko številko, na katero dobite potrditveni SMS z 

aktivacijsko kodo, ki jo je nato treba vnesti v potrditveno okence. 

 

Kako si napolnim račun Urbana SMS Parking? 

Račun Urbana SMS Parking lahko napolnite z Moneto, na Urbanomatih ali drugih plačilnih mestih. 

  

Kako napolnim račun Urbana SMS Parking z Moneto? 

Znotraj aplikacije izberete polnjenje računa, določite znesek polnitve in vnesete PIN (če imate aktiviranega). 

Pred prvim polnjenjem morate svojo telefonsko številko aktivirati za polnitev z Moneto. 

 

Kako plačam parkirnino s storitvijo Urbana SMS Parking? 

1. Preverite, ali imate dovolj dobroimetja. 

2. V aplikaciji izberite Urbana SMS Parking. 

3. Vpišite registrsko številko vozila (ali izberite vozilo s seznama). 

4. Izberite območje parkiranja (v primeru, da imate vključene lokacijske storitve, vam aplikacija sama 

prikaže, v kateri coni se trenutno nahajate). 

5. Določite čas parkiranja in izberite »Parkiraj«. 

6. Potrdite plačilo parkirnine. 

10 minut pred iztekom parkirnine boste dobili obvestilo.  

 

Ali je možen prenos sredstev z računa Urbana SMS Parking na dobroimetje Urbana (v primeru 

zamenjave telefona z novejšim modelom, ki podpira NFC HCE)? 

Račun Urbana SMS Parking je vezan na uporabnikovo mobilno številko, dobroimetje Urbana pa na številko 

kartice, zato prenos sredstev med računoma ni mogoč. V tem primeru priporočamo, da do konca porabite 

sredstva na računu Urbana SMS Parking. 
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2.3 Aplikacija Urbana za telefone Android (verzije 4.4 ali več), ki so 

opremljeni s tehnologijo HCE NFC 

Kako pravilno prislonim telefon k terminalu Urbana?  

1. Pred začetkom preverite, ali imate odklenjen telefon, vključen NFC in dovolj dobroimetja. 

2. Preverite, ali je terminal Urbana aktiven (na parkomatu in terminalu Urbana utripa zelena LED-lučka, 

na avtobusu na terminalu Urbana utripa oranžna LED- lučka). 

3. Zadnjo stran telefona pravilno prislonite k terminalu Urbana (območje antene NFC na telefonu prislonite v 

bližino oznake NFC na terminalu Urbana).  

   

 

Slika: Prikaz plačevanja na terminalu Urbana 

 

Kje se nahaja antena NFC na mojem telefonu? 

Antena NFC se nahaja na hrbtni strani telefona. Pozicija antene NFC se lahko razlikuje glede na model 

telefona. 

 

Slika: Prikaz možne lokacije antene NFC 

 

Zakaj terminal Urbana ne prepozna telefona?   

Preverite, ali imate telefon odklenjen in ali imate vključen NFC. Prav tako je pomembno, kako prislonite telefon 

k terminalu Urbana. Telefon prislonite z zadnjo stranjo tako, da območje antene NFC na telefonu prislonite v 

bližino oznake NFC na terminalu Urbana.  

 

Slika: Oznaka NFC na terminalu Urbana 
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2.3.1 Polnitve dobroimetja 

Kako napolnim dobroimetje Urbana? 

Dobroimetje Urbana lahko napolnite z Moneto, na Urbanomatih ali drugih plačilnih mestih. 

 

Kakšno je najvišje dovoljeno stanje dobroimetja? 

Najvišja dovoljena vrednost dobroimetja je 50,00 €. 

 

Kako napolnim dobroimetje na Urbanomatu? 

Polnjenje dobroimetja na Urbanomatu poteka podobno kot s klasično kartico Urbana. Pred začetkom polnitve 

preverite, ali imate odklenjen telefon in vključen NFC. 

Na Urbanomatu zadnjo stran telefona prislonite k terminalu ter izberite polnitev, določite plačilno sredstvo, 

poravnajte znesek in ponovno prislonite telefon k terminalu. 

Navodila najdete tudi na Urbanomatu. 

 

Kako napolnim dobroimetje z Moneto? 

Znotraj aplikacije izberete polnjenje računa, določite znesek polnitve in vnesete PIN (če imate aktiviranega). 

Pred prvim polnjenjem morate svojo telefonsko številko aktivirati za polnitev z Moneto. 

 

Kako aktiviram telefonsko številko za polnitev dobroimetja z Moneto? 

Pri prvem poskusu polnjenja računa vam aplikacija samodejno ponudi možnost aktivacije polnitve z Moneto. V 

prikazano okence vnesete telefonsko številko, na katero dobite potrditveni SMS z aktivacijsko kodo, ki jo je 

nato treba vnesti v potrditveno okence. 

Prav tako lahko aktivirate polnitev dobroimetja z Moneto na zaslonu »Povezana številka«, do katerega lahko 

dostopate z drsnim menijem. 

 

Zakaj pri aktivaciji Monete nisem prejel/-a potrditvenega SMS-sporočila?  

Če ne dobite potrditvenega sporočila, na zaslonu »Povezana številka« preverite, ali ste vnesli pravilno številko.  

V primeru, da je številka pravilna, lahko na istem zaslonu ponovno zahtevate aktivacijsko kodo. 

 

Zakaj ne morem polniti dobroimetja z Moneto?  

Pri svojem operaterju preverite, ali imate omogočeno storitev brezgotovinskega plačevanja z Moneto.  

Preverite tudi, ali ste uspešno aktivirali svojo mobilno številko (zgoraj). 

 

Kako napolnim dobroimetje na drugih prodajnih mestih Urbana? 

Polnjenje dobroimetja poteka podobno kot s klasično kartico Urbana. Pred začetkom polnitve preverite, ali 

imate odklenjen telefon in vključen NFC. 

Blagajniku sporočite, da želite napolniti dobroimetje Urbana, in sledite navodilom. Zadnjo stran telefona 

prislonite k terminalu Urbana. Blagajniku sporočite želen znesek polnitve. Ponovno prislonite telefon k 

terminalu.  
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2.3.2 Plačilo storitev 

Vsa plačila storitev z aplikacijo Urbana na terminalih Urbana potekajo podobno kot s klasično kartico Urbana.   

 

Kako plačam parkirnino na parkomatu tipa 1 (SIEMENS)? 

   

1. Preverite, ali imate odklenjen telefon, vključen NFC in dovolj dobroimetja. 

2. Na parkomatu pritisnite zelen gumb. 

3. Počakajte trenutek, da začne na terminalu utripati zelena LED-lučka. 

4. Za plačilo parkirnine za eno uro prislonite zadnjo stran telefona k terminalu. 

5. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno plačilo, odmaknite telefon. 

6. Če želite parkirati več ur, ponavljajte koraka 4 in 5 do želenega števila ur. 

7. Spremljajte znesek in čas parkiranja na prikazovalniku parkomata.  

8. Pritisnite zelen gumb za izpis parkirnega listka. 

 Navodila najdete tudi na parkomatu. 

 

Kako plačam parkirnino na parkomatu tipa 2 (ELBI)? 

   

1. Preverite, ali imate odklenjen telefon, vključen NFC in dovolj dobroimetja. 

2. Na parkomatu pritisnite gumb »Plačilo z Urbano«. 

3. Za plačilo parkirnine za eno uro pritisnite gumb »Plačilo z Urbano«. Ta korak ponavljajte za želeno 

število ur parkiranja. 

4. Pritisnite zelen gumb. 

5. Počakajte trenutek, da začne na terminalu Urbana utripati zelena LED-lučka. 

6. Prislonite zadnjo stran telefona k terminalu. 

7. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno plačilo, odmaknite telefon. 

Navodila najdete tudi na parkomatu. 



  9 | 34 

 

Kako plačam parkirnino pri izhodni rampi v garažni hiši? 

 

1. Preverite, ali imate odklenjen telefon, vključen NFC in dovolj dobroimetja. 

2. Ob vstopu v garažno hišo pri vhodni rampi prislonite zadnjo stran telefona k terminalu. 

3. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno plačilo, odmaknite telefon. 

4. Ob izhodu iz garažne hiše pri izhodni rampi prislonite zadnjo stran telefona k terminalu. 

5. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno plačilo, odmaknite telefon. 

 

Kako plačam parkirni listek na samostoječi blagajni v garažni hiši? 

 

1. Preverite, ali imate odklenjen telefon, vključen NFC in dovolj dobroimetja. 

2. V samostoječo blagajno vstavite parkirni listek. 

3. Izberite plačilo z Urbano. 

4. Za plačilo parkirnine prislonite zadnjo stran telefona k terminalu. 

5. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno plačilo, odmaknite telefon. 

6. Vzemite plačan parkirni listek. 

Navodila najdete tudi na blagajni. 

 

Kako plačam vozovnico za avtobus? 
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1. Preverite, ali imate odklenjen telefon, vključen NFC in dovolj dobroimetja. 

2. Na terminal Urbana prislonite zadnjo stran telefona. 

3. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno plačilo, odmaknite telefon. 

 

Kako plačam vožnjo z vzpenjačo? 

 

1. Preverite, ali imate odklenjen telefon, vključen NFC in dovolj dobroimetja. 

2. Blagajniku sporočite, da želite z Urbano plačati vožnjo z vzpenjačo. 

3. Po navodilu blagajnika prislonite zadnjo stran telefona k terminalu. 

4. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno plačilo, odmaknite telefon. 

 

Kako si izposodim kolo v sistemu Bicikelj? 

 

1. Preverite, ali imate odklenjen telefon in vključen NFC. 

2. Približajte telefon k terminalu. 

3. Ko terminal zapiska s tonom za uspešno identifikacijo, odmaknite telefon. 

4. Na avtomatu Bicikelj s pomočjo menija izberite prosto kolo.  

5. Pritisnite gumb, da odklenete kolo. 

Pred izposojo kolesa morate storitev Bicikelj aktivirati na spletu. 
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Kako aktiviram storitev Bicikelj in kako poteka izposoja koles? 

Za uporabo storitve Bicikelj si najprej ustvarite račun prek spletne strani: https://abo-

ljubljana.cyclocity.fr/subscribe/start. 

Ob registraciji prejmete na svoj elektronski naslov številko uporabnika in 4-mestno PIN-kodo, ki ju boste 

potrebovali ob vsakokratni izposoji kolesa. 

Postopek na postajališču Bicikelj: 

1. Preverite, ali imate odklenjen telefon in vključen NFC. 

2. Približajte telefon k terminalu. 

3. Vpišite številko uporabnika. 

4. Vpišite PIN-kodo. 

Storitev izposoje kolesa je aktivirana. 

Več informacij: https://abo-ljubljana.cyclocity.fr/Kako-deluje/Pogosta-vprasanja/Narocnina#faq0 

 

Kako plačam parkirnino na daljavo z uporabo storitve Urbana SMS Parking? 

1. Preverite, ali imate dovolj dobroimetja. 

2. V aplikaciji izberite Urbana SMS Parking. 

3. Vpišite registrsko številko vozila (ali izberite vozilo s seznama). 

4. Izberite območje parkiranja (v primeru, da imate vključene lokacijske storitve, vam aplikacija sama 

prikaže, v kateri coni se trenutno nahajate). Pozor: v primeru, da ste na drugi lokaciji kot vaš 

avtomobil, območje vnesite ročno. 

5. Določite čas parkiranja in izberite »Parkiraj«. 

6. Potrdite plačilo parkirnine.  

10 minut pred iztekom parkirnine boste dobili obvestilo. Aktivne parkirnine lahko preverite s pritiskom na gumb 

»Parkirnine« oz. v zgodovini plačil. 

 

2.3.3 Splošna uporaba aplikacije 

2.3.3.1 Urbana 

Ob zagonu aplikacije se vam prikaže začetni zaslon, na katerem je razvidno stanje vašega dobroimetja 

Urbana. Od tukaj lahko dostopate do seznama aktivnih plačil in polnjenja računa Urbana ter kratkih navodil za 

uporabo. 

https://abo-ljubljana.cyclocity.fr/subscribe/start
https://abo-ljubljana.cyclocity.fr/subscribe/start
https://abo-ljubljana.cyclocity.fr/Kako-deluje/Pogosta-vprasanja/Narocnina#faq0
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Slika: Prikaz zaslona Urbana 

Kako dostopam do zaslona Urbana? 

V spustnem meniju izberete »Denarnica«. 

 

Kje lahko preverim aktivne produkte? 

Na zaslonu Urbana pritisnite gumb »Aktivna plačila«. 

V aktivnih plačilih se prikaže seznam trenutno aktivnih vozovnic in produktov s podatkom o veljavnosti oziroma 

času trajanja. 

Produkti, ki se vam lahko prikažejo, so: 

 vrednotnica (vozovnica) s časom veljavnosti; 

 mesečna vozovnica s podatkom o veljavnosti; 

 parkirišče ali garažna hiša s časom trajanja parkiranja; čas trajanja je informativen in ga je mogoče ročno 

odstraniti;  

 izposoja kolesa s časom trajanja izposoje; čas trajanja je informativen in ga je ob vrnitvi kolesa mogoče 

ročno odstraniti. 
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Slika: Aktivna plačila 

 

Kako vem, ali imam vključen NFC? 

Na zaslonu Urbana se spodaj nahaja oznaka za NFC in napis. Kadar imate NFC vključen, bo prikazan napis 

»NFC je vklopljen« v zeleni barvi. Kadar NFC ni vključen, bo prikazan napis »NFC je izklopljen« v rdeči barvi. 

 

 

 

 

Slika: Vklopljen in izklopljen NFC 

 

Kako vključim NFC? 

Pritisnite na rdečo oznako »NFC je izklopljen« in aplikacija vam bo odprla nastavitve za vklop NFC-ja.  

 

Kako napolnim dobroimetje z Moneto? 

Na zaslonu Urbana pritisnite gumb »Polnjenje računa«. 

Izberite prednastavljeno vrednost polnitve oz. vnesite poljuben znesek polnitve in pritisnite gumb »Polni«. V 

naslednjem koraku se vam prikaže okno za potrditev transakcije, kjer je izpisan tudi znesek polnitve. Za 

potrditev izvedbe transakcije pritisnite gumb »Potrdi«. V primeru, da uporabljate Moneta PIN, ga vnesite v 

označeno polje, preden potrdite transakcijo. 
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Slika: Polnjenje denarnice / Slika: Polnjenje in potrditev transakcije 

 

Kako aktiviram telefonsko številko za polnitev dobroimetja z Moneto? 

Pri prvem polnjenju vam aplikacija samodejno ponudi možnost aktivacije polnitve z Moneto.  

Prav tako si lahko aktivirate polnitev dobroimetja z Moneto na zaslonu »Povezana številka«, do katerega lahko 

dostopate z drsnim menijem.  

V prikazano okence vnesete telefonsko številko, na katero dobite potrditveni SMS z aktivacijsko kodo, ki jo je 

nato treba vnesti v potrditveno okence. 
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Slika: Aktivacija telefonske številke  

2.3.3.2 Zgodovina plačil 

V zgodovini plačil je prikazan seznam vseh nakupov oziroma validacij produktov s podatkom o času in tipu 

transakcije, ki so bili opravljeni z aplikacijo. S pritiskom na posamezno vrstico se prikažejo podrobnejši podatki 

o transakciji. 

 

Slika: Zgodovina plačil / Slika: Podrobni podatki 

 

Kako dostopam do zgodovine plačil? 
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V spustnem meniju izberite »Zgodovina plačil«. 

 

Zakaj ne vidim transakcije v zgodovini plačil? 

Podatki o zgodovini plačil se prenesejo iz zalednega sistema, zato se lahko v nekaterih primerih izvedena 

plačila ne prikažejo takoj na seznamu. Preverite podatkovno povezavo. 

  

2.3.3.3 Iskalnik 

Za uporabo iskalnika morate imeti vključeno podatkovno povezavo. 

Iskalnik je orodje z bogato informacijsko podporo, ki omogoča iskanje po naslednjih storitvah (kategorijah): 

 lokacije avtobusnih postaj, preverjanje prihodov avtobusov, pregled avtobusnih linij, tip avtobusa 

(nizkopodni), številka postaje, ime postaje in oddaljenost od postaje; 

 lokacije postaj Bicikelj, status delovanja postaje, ime postaje, oddaljenost od postaje, število prostih 

koles, število prostih stojal in informacije o sprejemu plačilnih kartic;  

 lokacije parkomatov s številko, imenom in oddaljenostjo; 

 lokacije Urbanomatov s številko, imenom in oddaljenostjo; 

 lokacije parkirišč in garažnih hiš, preverjanje zasedenosti parkirišča s skupnim številom parkirnih mest 

in številom mest za invalide ter delovni čas parkirišča s cenikom; 

 lokacije prodajnih mest z imenom in oddaljenostjo. 

Iskalnik omogoča tudi navigacijo do želenega rezultata iskanja s prikazom na zemljevidu. 

 

 

Slika: Iskalnik 

Kako dostopam do iskalnika? 

V spustnem meniju izberite »Iskalnik«.  
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Kako deluje iskalnik? 

Zaslon iskalnika je razdeljen na tri dele: 

• iskalno okno, 

• iskanje po kategorijah, 

• prikaz rezultatov. 

V iskalno okence vnesete želen iskalni niz. Iskalnik ob vpisovanju samodejno ponuja predloge glede na vnos 

črk in zgodovino iskanja. 

Iskanje po kategorijah (avtobusne postaje, Bicikelj, parkomati, Urbanomati, parkirišča, garažne hiše in prodajna 

mesta) v kombinaciji z iskalnim oknom omogoča enostavnejše iskanje.  

Iskanje po kategorijah poteka tako, da izberete eno izmed kategorij (tipka se obarva temno modro), nato pa se 

spodaj prikažejo rezultati glede na izbrano kategorijo. S ponovnim pritiskom na izbrano kategorijo se vam na 

zaslonu ponovno prikažejo vsi rezultati po vseh kategorijah.  

Iskanje lahko kombinirate tako, da vpišete v iskalnik želeno lokacijo (primer: Ljubljanska) in izberete kategorijo 

»Postaje«, nato pa se vam kot rezultati izpišejo samo postaje. Iskalnik pobrišete tako, da pritisnete tipko “x”, ali 

s pomočjo tipkovnice. 

Na začetni zaslon se vrnete s tipko nazaj ali s pomočjo spustnega menija. 

  

   

Slika: Iskalnik                                Slika: Iskalnik  označena kategorija     Slika: Iskalnik – spustni meni         

 

 

Kako prikazati iskani rezultat na zemljevidu? 

V iskalniku lahko rezultat iskanja na zemljevidu prikažemo na dva načina: 

 Pri rezultatih iskanja pritisnete skrajno desni gumb v obliki treh vertikalnih pikic in v novem prikazanem 

meniju izberete »Prikaži na mapi«. 
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 Pri rezultatih iskanja pritisnete na želen rezultat in držite toliko časa, dokler se ne prikaže meni, v katerem 

izberete »Prikaži na mapi«. 

 

 

Slika: Iskalnik 

 

Kako pridobim napotke do rezultata iskanja? 

V iskalniku lahko napotke na zemljevidu pridobite na dva načina: 

 Pri rezultatih iskanja pritisnite skrajno desni gumb v obliki treh vertikalnih pikic in v novem prikazanem 

meniju izberete »Pridobi napotke«. 

 Pri rezultatih iskanja pritisnite na želen rezultat in držite toliko časa, dokler se ne prikaže meni, v katerem 

izberete »Pridobi napotke«. 
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Slika: Iskalnik  podmeni           Slika: Iskalnik  spustni meni     

 

Zakaj iskalnik ni prikazal rezultatov iskanja? 

Razloga sta lahko dva, in sicer: 

 iskalnik pridobiva podatke iz zalednega sistema, zato preverite podatkovno povezavo; 

 podatek o iskanem nizu ni na voljo. 

 

Kako preverim prihod avtobusa oz. poiščem (najbližjo) avtobusno postajo? 

V spustnem meniju izberete »Iskalnik«. 

V iskalniku izberete kategorijo »Postaje« in vnesete iskalni niz, nato pa se kot rezultat prikaže seznam postaj, 

ki so razporejene glede na rezultat iskanja in vašo trenutno oddaljenost od postaje (če ima telefon vklopljene 

lokacijske storitve). Seznam vsebuje številko in ime postaje ter oddaljenost od postaje (če so podatki na voljo). 

S pritiskom na postajo se vam prikaže seznam vseh linij, ki vozijo skozi postajo, z naslednjimi podatki: številka 

linije, čas prihoda naslednjih treh avtobusov in ime linije. Časi, ki so podčrtani, pomenijo prihod nizkopodnih 

avtobusov, na katere je lažje vstopiti. Na tem zaslonu lahko preklopite med prikazom časa prihoda in prikazom 

prihoda avtobusa v minutah. 

S pritiskom na linijo se vam prikaže seznam vseh postaj izbrane linije. Na tem zaslonu lahko preklopite  med 

prikazom časa prihoda in prikazom prihoda avtobusa v minutah. 

   

            Slika: Iskalnik  postaje       Slika: Prikaz časa prihoda  Slika: Prikaz prihoda v minutah 
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Slika: Prikaz postaj na izbrani liniji 

 

Kako preverim delovanje storitve Bicikelj in zasedenost koles? 

V iskalniku izberete kategorijo »Bicikelj« in vnesete iskalni niz, nato pa se prikaže seznam vseh postaj Bicikelj s 

podatkom o statusu delovanja, imenom postaje in oddaljenostjo od postaje (če so podatki na voljo). Pomen 

barv pri posamezni postaji prikazuje sledeče statuse: zelena –  postaja deluje, rdeča – postaja ne deluje.  

S pritiskom na določeno postajo Bicikelj se vam prikažejo podatki o postaji: ime postaje, število prostih koles, 

število prostih stojal, število vseh postaj ter informacije o sprejemu plačilnih kartic in statusu obratovanja.   
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Slika: Iskalnik Bicikelj                    Slika: Prikaz podrobnih podatkov o postaji Bicikelj 

 

Kako preverim zasedenost in lokacijo parkirišč in garažnih hiš? 

V iskalniku izberete kategorijo »Parkirišča in GH« ter vnesete iskalni niz, nato pa se prikaže seznam vseh 

parkirišč in garažnih hiš s podatkom o statusu parkirišča, imenom parkirišča in oddaljenostjo od parkirišča (če 

so podatki na voljo) ter indikator zasedenosti po barvah: zelena – prosta mesta, oranžna –  srednje zasedeno, 

rdeča – zasedeno, modra – podatek ni na voljo. 

S pritiskom na izbrano parkirišče se vam prikažejo podatki: zasedenost parkirišča s skupnim številom parkirnih 

mest in številom mest za invalide ter delovni čas parkirišča s cenikom. 
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Slika: Iskalnik  parkirišča in GH                 Slika: Prikaz podrobnih podatkov o parkirišču 

 

Kako poiščem parkomat? 

V iskalniku izberete kategorijo »Parkomati« in vnesete iskalni niz, nato pa se vam kot rezultat prikaže seznam 

parkomatov, ki so razporejeni glede na rezultat iskanja in vašo trenutno oddaljenost od parkomata (če ima 

telefon vklopljene lokacijske storitve). 

Seznam vsebuje sledeče podatke: številko parkomata, ime parkomata in oddaljenost od parkomata (če so 

podatki na voljo). 
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Slika: Iskalnik  parkomati 

 

Kako poiščem Urbanomat? 

V iskalniku izberete kategorijo »Urbanomati« in vnesete iskalni niz, nato pa se vam kot rezultat prikaže seznam 

Urbanomatov, ki so razporejeni glede na rezultat iskanja in vašo trenutno oddaljenost od Urbanomata (če ima 

telefon vklopljene lokacijske storitve). 

Seznam vsebuje sledeče podatke: številko Urbanomata, ime Urbanomata in oddaljenost od Urbanomata (če so 

podatki na voljo). 

 

Slika: Iskalnik  Urbanomati 

Kako poiščem prodajna mesta? 

V iskalniku izberete kategorijo »Prodajna mesta« in vnesete iskalni niz, nato pa se vam kot rezultat prikaže 

seznam prodajnih mest za polnitev in prodajo kartice Urbana, ki je razporejen glede na rezultat iskanja in vašo 

trenutno oddaljenost (če ima telefon vklopljene lokacijske storitve). 

Seznam vsebuje sledeče podatke: ime prodajnega mesta in oddaljenost (če so podatki na voljo). 
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Slika: Iskalnik  prodajna mesta 

 

2.3.3.4 Zemljevid 

Kako dostopam do zemljevida? 

V spustnem meniju izberete »Zemljevid«. 

 

Kaj prikazuje zemljevid? 

Na zemljevidu so prikazani vsi rezultati glede na izbrano kategorijo v filtru. 

Kategorije, po katerih so prikazani rezultati, so: avtobusne postaje, postaje Bicikelj, Urbanomati, parkomati, 

parkirišča in garažne hiše ter prodajna mesta. 

Do filtra dostopate s pritiskom na gumb, ki se nahaja desno spodaj (ikona v obliki lijaka). 
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Slika: Filter za prikaz rezultatov iskanja po kategorijah  

 

Na zemljevidu se prikažejo krogci s številkami, ki predstavljajo število rezultatov glede na izbrano kategorijo 

iskanja. Vsak krogec ima glede na velikost števila določeno barvo, ki pomeni število rezultatov:  

 100+, 50+ rezultatov iskanja  zelena barva,  

 20+ rezultatov iskanja   turkizna barva,  

 10+ rezultatov iskanja  modra barva,  

 od 3 do 8 rezultatov iskanja   temno modra barva.     

S klikom na krogec se zemljevid približa in prikaže nove rezultate glede na povečano območje. S 

približevanjem zemljevida se krogci in število v krogcih razčlenjujejo in zmanjšujejo do bližine, ko se pojavi 

svetlo modra ikona z oznako iskane kategorije (npr. Urbanomat). S klikom na oznako se prikaže oblaček z  

imenom in številko. Na oznakah pri kategorijah Postaje, Bicikelj ter Parkirišča in GH ob pritisku na oblaček 

pridobite podrobnejše informacije.  

Na zemljevidu je na voljo tudi prikaz poti. Prikaz poti uporabite tako, da pritisnete na želeno oznako (npr. 

Urbanomat) ter nato pritisnete akcijski gumb, ki se nahaja desno spodaj, in izberete »Navodila za pot«. 

Aplikacija samodejno odpre privzeto aplikacijo, ki jo vaša mobilna naprava uporablja za navigacijo (pri tem 

mora telefon imeti vključene lokacijske storitve).  
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Slika: Zemljevid 

 

Zakaj ne vidim svoje lokacije? 

Preverite, ali ima vaš telefon vključene lokacijske storitve (nastavitve). 

 

 

2.3.3.5 Plačilo parkirnine na daljavo (Urbana SMS Parking) 

Urbana SMS Parking je storitev, ki omogoča plačevanje parkirnine na daljavo. Storitev je treba aktivirati, poleg 

tega pa morate imeti vključeno podatkovno povezavo. 
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Slika: Urbana SMS Parking 

 

 

Kako dostopam do storitve Urbana SMS Parking? 

V spustnem meniju izberete »Urbana SMS Parking«. 

 

Kako aktiviram storitev Urbana SMS Parking? 

Za aktivacijo storitve se morate registrirati (povezati svojo mobilno številko s storitvijo).  

Mobilno številko registrirate v meniju »Povezana številka«, do katerega dostopate prek drsnega menija. V 

meniju izberete »Registriraj telefonsko številko« in nato v prikazano okence vnesete telefonsko številko, na 

katero dobite potrditveni SMS z aktivacijsko kodo, ki jo je nato treba vnesti v potrditveno okence. 

V primeru, da ste svojo mobilno številko že povezali za uporabo storitve polnjenja dobroimetja z Moneto, lahko 

ta korak izpustite. 

 

Kako plačam parkirnino s storitvijo Urbana SMS Parking? 

1. Preverite, ali imate dovolj dobroimetja. 

2. V aplikaciji izberite Urbana SMS Parking. 

3. Vpišite registrsko številko vozila (ali izberite vozilo s seznama). 

4. Izberite območje parkiranja (v primeru, da imate vključene lokacijske storitve, vam aplikacija sama 

prikaže, v kateri coni se trenutno nahajate). Pozor: v primeru, da ste na drugi lokaciji kot vaš 

avtomobil, območje vnesite ročno.  

5. Določite čas parkiranja in izberite »Parkiraj«. 

6. Potrdite plačilo parkirnine. 
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10 minut pred iztekom parkirnine boste dobili obvestilo. 

Aktivne parkirnine lahko preverite s pritiskom na gumb »Parkirnine« oz. v zgodovini plačil. 

 

Ali lahko plačam parkirnino za več avtomobilov? 

Da. V aplikacijo lahko vnesete poljubno število registrskih številk (avtomobilov) in za vsako posebej plačate 

parkirnino. 

 

Kako dodam registrsko številko? 

V meniju Urbana SMS Parking pritisnete na okvirček »Dodajte tablico«. V prikazano okence vnesete registrsko 

številko (brez presledkov) in pritisnite »Dodaj«. 

 

Kako izberem registrsko številko, za katero želim plačati parkirnino? 

V meniju Urbana SMS Parking pritisnete na registrsko tablico in izberete registrsko številko. 

 

Kako določim mesto parkiranja? 

Aplikacija omogoča ročno ali samodejno določitev mesta, kjer želite plačati parkirnino. 

 Ročno: V meniju Urbana SMS Parking pritisnete na gumb, ki se nahaja pri izbiri območja. Prikazal se vam 

bo spustni meni, v katerem določite mesto, za katerega želite plačati parkirnino. 

Oznaka mesta se nahaja na parkomatu. 

 Samodejno: V primeru, da imate vključene lokacijske storitve, aplikacija samodejno izbere mesto, kjer se 

trenutno nahajate. Na zemljevidu se izbrano mesto obarva sivo. 

Pozor: v primeru, da ste na drugi lokaciji kot vaš avtomobil, območje vnesite ročno, saj aplikacija 

prikaže trenuten položaj vašega mobilnega telefona. 

 

Kje so prikazane aktivne parkirnine? 

Seznam vseh aktivnih parkirnin je prikazan v meniju »Aktivna parkiranja«, do katerega dostopate s pritiskom 

na gumb »Parkirnine« na zaslonu »Urbana SMS Parking«.  

Na seznamu so prikazane vse trenutno aktivne parkirnine s podatkom o območju parkiranja, registrski številki, 

številu plačanih ur, znesku plačila in času veljavnosti. 
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Slika: Seznam aktivnih parkirnin 

 

Zakaj storitev Urbana SMS Parking ne deluje? 

Za uporabo storitve Urbana SMS Parking se morate najprej registrirati (povezati mobilno številko s storitvijo), 

nato pa potrebujete vključeno podatkovno povezavo. 

 

2.3.3.6 Sheme linij LPP 

Sheme linij LPP omogočajo vpogled v potek posameznih avtobusnih linij LPP in v vsa prodajna mesta ali 

Urbanomate, pri čemer lahko preverite: 

 linije, 

 nočne linije,  

 izobraževalne ustanove, 

 prodajna mesta, 

 območja. 

Sheme lahko poljubno pomanjšate ali povečate. 

 

Kako dostopam do shem LPP? 

V spustnem meniju izberete »LPP Sheme«.  

 

Kako izberem shemo? 

Na zaslonu »LPP Sheme« pritisnete gumb v obliki lijaka, ki se nahaja levo spodaj, in izberete želeno shemo ter 

potrdite s pritiskom na gumb »Potrdi«. 
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Slika: Sheme LPP 

 

2.3.3.7 Načrtovanje poti 

Aplikacija omogoča načrtovanje poti glede na začetni in končni cilj s podrobnimi napotki, vstopno postajo, 

izstopno postajo, časom prihoda in oznako avtobusa ter trajanjem potovanja in stroškom. 

Za uporabo storitve Urbana SMS Parking potrebujete vključeno podatkovno povezavo. 

 

Kako dostopam do načrtovanja poti? 

V spustnem meniju izberete »Načrtovanje poti«. 

 

Kako načrtujem potovanje? 

V zgornjo vrstico na zaslonu »Načrtovanje poti« vnesete začetek potovanja, v spodnjo vrstico cilj potovanja in 

pritisnete na ikono v obliki avtobusa. Spodaj se vam bodo prikazale vse možne poti s predvidenim časom 

prihoda avtobusa, oddaljenostjo do najbližje postaje in trajanjem ter stroškom potovanja. 

Ob pritisku izbrane načrtovane poti se vam prikaže podrobnejši zemljevid s podrobnejšimi napotki. 

V primeru, da imate vklopljene lokacijske storitve, vam aplikacija za začetek poti ponudi vašo trenutno lokacijo. 

Določite lahko tudi želen čas začetka potovanja.  
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Slika: Načrtovanje poti 

 

 

2.3.4 Dobroimetje 

Ob instalaciji aplikacije se vam ustvari edinstvena virtualna kartica Urbana na kateri je shranjeno dobroimetje. 

2.3.4.1 Uporabniki starejše (beta) verzije aplikacije Urbana 

Sem uporabnik stare (beta) verzije aplikacije Urbana in me zanima, ali bom ob naložitvi nove verzije 

aplikacije obdržal dobroimetje? 

V primeru, da vaš telefon podpira Android (verzijo 4.4 ali več) in tehnologijo HCE NFC, se vam bo ob naložitvi 

oz. nadgradnji aplikacije dobroimetje preneslo samodejno na novo verzijo aplikacije. 

V primeru, da vaš telefon ne podpira Android (verzijo 4.4 ali več) ali nima tehnologije HCE NFC je prenos 

mogoč na fizično kartico Urbana na potniškem centru LPP na Slovenski 56 v Ljubljani. 

 

Postopek prenosa dobroimetja na fizično kartico Urbana 

Prenos na fizično kartico Urbana je možen samo uporabnikom starejše (beta) verzije aplikacije Urbana, ki 

imajo telefone brez podpore tehnologije HCE NFC. 

Ob prvem zagonu nove aplikacije se vam bo na zaslonu izpisala vaša ID-številka virtualne kartice Urbana in  

vaša varnostna koda. Obe številki si shranite, saj ju boste potrebovali pri prenosu dobroimetja. Aplikacija 

omogoča, da si številki skupaj z navodili za prenos pošljete na vaš email. 
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Postopek prenosa: 

1. Z ID-številko vaše virtualne kartice Urbana in vašo varnostno kodo ter fizično kartico Urbana, na katero želite 

prenesti sredstva, se oglasite na potniškem centru LPP na Slovenski 56 v Ljubljani.  

2. Prenos sredstev bo blagajnik opravlil blagajnik takoj. V primeru, da fizične kartice Urbana še nimate, jo lahko 

kupite na potniškem centru LPP. 

 

2.3.4.2 Uporabniki novejše verzije aplikacije Urbana (novi uporabniki) 

Uporabnikom nove mobilne aplikacije Urbana je v primeru menjave mobilne naprave ali SIM-kartice omogočen 

prenos dobroimetja med dvema mobilnima aplikacijama Urbana. 

Postopek prenosa dobroimetja med  dvema mobilnima aplikacijama Urbana 

Ob prvem zagonu aplikacije se vam bo na zaslonu izpisala vaša ID-številka virtualne kartice Urbana in  vaša 

varnostna koda. Obe številki si shranite, saj ju boste potrebovali pri prenosu dobroimetja. Aplikacija omogoča, 

da si številki skupaj z navodili za prenos pošljete na vaš email. 

Postopek prenosa: 

1. Ob menjavi telefona in/ali SIM-kartice namestite aplikacijo Urbana na svoj telefon, s tem pa se kreira nova 

virtualna kartica Urbana z novo ID- številko. 

2. Podajte pisno zahtevo na urbana@lpp.si za prenos sredstev s stare virtualne kartice na novo. Vsebina 

sporočila naj vsebuje ID-številko stare virtualne kartice Urbana in njeno varnostno kodo ter ID-številko nove 

virtualne kartice Urbana, na katero želite prenesti sredstva.  

3. Prenos sredstev bo opravljen v najkrajšem možnem času, najkasneje v 5 delovnih dneh. 

 

Pri zahtevku prenosa bodi pozorni, da skupen znesek dobroimetja ne bo presegal 50€, saj v tem primeru 

prenos ne bo mogoč. 


