
 

KAJ JE SISTEM IZPOSOJE KOLES RICIKEL? 
 
Sistem RICIKEL je avtomatiziran sistem za izposojo koles. Sistem omogoča izposojo kolesa 
za uporabo v mestnem okolju. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oz. prostem 
stojalu sistema RICIKELJ. 
 

REGISTRACIJA UPORABNIKA (pridobitev kartice za uporabo sistema) 
 
Za uporabo sistema RICIKEL je potrebna osebna registracija uporabnika. Registracijo lahko 
delno opravite na terminalu. Uporabniško kartico ter PIN številko za uporabo sistema 
RICIKEL prevzamete na izdajnem mestu. Registracijo lahko v celoti opravite tudi na izdajnem 
mestu. Izdajna mesta so zapisana na terminalu. 
 

IZPOSOJA KOLESA 
 
Za izposojo kolesa potrebujete vašo kartico sistema RICIKEL ter PIN številko. 

1. Na terminalu izberete gumb »IZPOSOJA« ter sledite navodilom na zaslonu. 
2. Vašo kartico približajte znaku na sprednji strani terminala. 
3. Ustrezna razdalja za prepoznavo kartice je 1–5 cm. Ob uspešno prepoznani kartici bo 

slišen pisk (1x). 
4. Vtipkajte vašo PIN številko. Sistem bo preveril prosta kolesa. 
5. Izberite želeno kolo na terminalu ter pojdite do izbranega stojala. Na stojalu 

pritisnite gumb za izposojo kolesa. 
6. Sistem bo odklenil ključavnico. Na voljo imate 30 sekund, da izvlečete kolo. 

 

VRAČILO KOLESA 
 

1. Na postaji se s kolesom približajte prostemu stojalu z leve strani. Kolo držite za 
krmilo ob svoji desni strani. 

2. S sprednjim kolesom zapeljite v talno vodilo stojala. 
3. Prepričajte se, da je sprednje kolo nameščeno v vodilu. 
4. Zadnje kolo poravnajte v vodilo. 
5. Kolo potisnite v zaklep do končne lege. Terminal bo po prepoznavi kolesa zapiskal. 
6. Obvezno preverite, ali je kolo zaklenjeno! 
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POMEMBNO PRI REGISTRACIJI! 
 
Vašo RICIKEL kartico ter uporabniške podatke skrbno hranite! PIN številke ne hranite skupaj 
s kartico, da ob morebitni izgubi ali kraji ne bi prišlo do zlorabe vaše kartice. Kartica je 
neprenosljiva. Za vsako zlorabo kartice je odgovoren izključno uporabnik. Izgubo ali krajo 
uporabniških podatkov nemudoma sporočite na kontaktno številko 051 641 022. Ob 
registraciji s podpisom jamčite, da sprejemate splošne pogoje za uporabo storitve. 
 
 
POMEMBNO PRI IZPOSOJI! 
Pred izposojo preverite, če je kolo primerno za uporabo (stanje zračnic, zavornega sistema, 
ipd.) in prilagodite višino sedeža vaši višini. Morebitne poškodbe koles sporočite na 
kontaktno številko 051 641 022. 
 
POMEMBNO PRI VRAČILU! 
Morebitne poškodbe kolesa ste dolžni sporočiti na kontaktno številko 051 641 022. Ob 
vračilu mora biti kolo natančno nameščeno na vodilo, da se bo prilegalo v zaklep na stojalu. 
Skrbno preverite, če je kolo zaklenjeno. Če kolo ni zaklenjeno, sistem ne prepozna vračila 
kolesa, kar se po 24 urah smatra kot odtujeno kolo. 
 
Do pravilnega vračila kolesa je zanj odgovoren izključno uporabnik! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nosilec storitev sistema: 
Občina Ribnica 
 
Kontaktna številka: (01) 837 20 00 
E-naslov: obcina@ribnica.si  
Domača stran: https://www.ribnica.si  
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