
   

Regionalni razvojni center koper, Župančičeva 18, 6000 Koper 
Tel.: +386 5 6637 580; Fax: +386 5 6637 581; info@rrc-kp.si; www.rrc-kp.si; 

ID: SI28049705; Matična: 5868696000, TRR: 10100-0039157634 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za namestitev in uporabo mobilne aplikacije 

BICY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2012 

  



   

Regionalni razvojni center koper, Župančičeva 18, 6000 Koper 
Tel.: +386 5 6637 580; Fax: +386 5 6637 581; info@rrc-kp.si; www.rrc-kp.si; 

ID: SI28049705; Matična: 5868696000, TRR: 10100-0039157634 

 

Navodila za namestitev 
 Namestitveni paket mobilne aplikacije se nahaja na strežniku na spletnem naslovu 

 http://picws.harphasea.si/map2d/rrc/BICY/BICY.apk (mobilna aplikacija za android). 

 Pobran namestitveni paket namestimo tako, da kliknemo nanj. Ko nas vpraša za pravice, 

izberemo »Namesti« in zaključimo z namestitvijo. Program nas opozori, da je aplikacija 

nameščena. 

Uporaba mobilne aplikacije 
 Ko zaženemo aplikacijo, se odpre zemljevid, ki prikazuje vse kolesarske poti v kopru in 

njegovem zaledju. V zgornjem desnem kotu je možno nastaviti različne kartografske podlage. 

Nastavimo lahko podlago, ki prikazuje le ceste ali pa hibridno podlago, ki prikazuje tako ceste 

kot satelitski posnetek iz zraka. 

 V zgornjem levem kotu lahko preklapljamo med zavihki: »Karta«, »Poti« in »Opis«. 
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Zavihek »Karta« 

Na zemljevidu se prikažejo kolesarske poti v različnih barvah ter lokacija, ki je označena s krogcem. S 

klikom na posamezno pot se izpišejo osnovni podatki o poti: oznaka, dolžina, potek. Krogec lokacije 

pa se, glede na natančnost, temu primerno tudi razširi ali zoži. Pri večji natančnosti je zajeto manjše 

območje, krogec je manjši, pri slabši natančnosti pa se območje razširi. Ko izberemo kolesarsko pot, 

se v krogcu pojavi puščica, ki nam kaže smer do najbližje točke na liniji. 

Pod zemljevidom, v informativnem okencu, se nam  izpišejo koordinate trenutne lokacije. Izračunana 

in prikazana je tudi dolžina poti do začetne (zelen krogec na zemljevidu) in končne točke (rdeč krogec 

na zemljevidu) izbrane kolesarske poti z dvigi in spusti ter razliko med njimi. Najbližja točka do linije 

je na zemljevidu označena z rumenim krogcem oziroma s pravokotnico v spodnjem informativnem 

okencu. Izračunana je tudi zračna razdalja od pozicije do najbližje točke na liniji ter višinska razlika in 

smer (azimut). 

Na zemljevidu so prikazane so tudi turistične točke. S klikom na posamezno točko se prikažejo 

informacije o slednji. 
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Zavihek »Poti« 

V zavihku je izpisan seznam poti z osnovnimi informacijami. S klikom na seznam izberemo pot. Če je 

pot izbrana, se na zavihku »Opis« pojavi še oznaka poti (poleg opisa)  in takrat lahko potujemo med 

zavihki. V zavihku  »Karta!« se pogled  prestavi  na  izbrano kolesarsko pot. Izpišejo se podatki o 

razdalji do poti, do začetne točke na poti in do končne točke. 

 

  



   

Regionalni razvojni center koper, Župančičeva 18, 6000 Koper 
Tel.: +386 5 6637 580; Fax: +386 5 6637 581; info@rrc-kp.si; www.rrc-kp.si; 

ID: SI28049705; Matična: 5868696000, TRR: 10100-0039157634 

 

Zavihek »Opis« 

Po izbrani poti, v zavihku »Poti«, lahko pregledamo podrobnejši opis posamezne kolesarske  poti. 
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Zavihek »BICY« 

Zavihek »BICY« vsebuje osnovne informacije o projektu. 

 


