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Odgovor na svetni~ko vprasanje - pametna aplikacija za placilo blaga in storitev na 
obmocju MO Kranj 

Na 38. redni seji Mestnega sveta MO Kranj (23. 5. 2018) je svetnica Irena Dolenc vpra~ala, ali Mestna 
obcina Kranj res pripravlja razpis za enotno kartico za placevanje parkirnin mestnega prometa in 
izposoje koles. 

Mestna obeina Kranj je skupaj z mestnima obeinama Novo mesto (koordinator postopka javnega naroeila) 
in Nova Garica pristopila k skupnemu javnemu naroeilu za izvajanje storitev »mestne kartice« v vseh treh 
obeinah. Razpis javnega naroeila je bil objavljen 24. aprila 2018 in 1. junija 2018 podaljsan rok za oddajo 
ponudb do 11. junija 2018. 
Vse tri obeine zelijo prek javnega narocila izbrati najbolj ugodnega ponudnika za sistem, ki bo prek 
pametne kartice oziroma aplikacije za elektronske naprave omogocal: 

• placilo storitev prevoza javnega potniskega prometa, 
• placilo parkiranja na parkiriseih v upravljanju mestnih obcin 
• polnitev dobroimetja na kartice preko terminalov na prodajnih mestih, 
• polnitev dobroimetja preko aplikacije na mobilnem telefonu, 
• vzpostavitev nadgradnje in razsiritve tudi na ostale dejavnosti oziroma storitev drugih poslovnih 

uporabnikov v sistemu kot npr.: 

• identifikacijo oz. plaeilo razlicnih storitev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanovitelj je posamezna mestna obcina, ki sodeluje v narocilu (npr. knjiznic, mestnega 
muzeja, sportnih zavodov, kulturnih prireditev itd.), 

• identifikacijo oz. placilo izposoje koles, ki jih v okviru sistemov zagotavljajo mestne 
obcine, ki so vkljueene v narocilo, 

• identifikacijo oz. placilo za elektricno polnjenje avtomobilov, 
• druge storitve, ki so primerne za uporabo brezkontaktne kartice in koriscenje 

dobroimetja iz nje. 
Mestna obcina Kranj sredstva za vzpostavitev sistema placevanja storitev prek pametne kartice oziroma 
aplikacije zagotavlja v okviru NRP 40100001 Pametno mesto (PP 101006 Pametno mesto). 
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