
Lokacija 
Prešernova dvorana  

Novi trg 4, pritličje 

Ljubljana 
 

Prijava 
Na simpozij se lahko prijavite do 15. 9. 2014 s 

prijavnim obrazcem, ki je dostopen na spletni 

strani http://giss.zrc-sazu.si. Izpolnjen obrazec v 

.doc datoteki pošljite na e-mail naslov: giss@zrc-

sazu.si. Do tega datuma poravnajte tudi 

kotizacijo. Prosimo, da plačila nakažete na 

naslov:Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 

1000 Ljubljana, račun: 01100-6030347346, sklic 

42311. V namen vpišite priimek udeleženca. 

Naša identifikacijska številka za DDV je 

SI-38048183 in smo davčni zavezanec.  

 

Kotizacija za simpozij 
Kotizacija za udeležbo na simpoziju vključuje 

napitke in prigrizke med odmorom ter izvod 

monografije (v primeru plačila celotne ali znižane 

kotizacije). 

Celotno kotizacijo (140 €) plačajo: 

udeleženci simpozija brez prispevka v 

monografiji. 

Znižano kotizacijo (50 €) plačajo: 

avtorji in soavtroji prispevkov v monografiji. 

Kotizacija za študente (10 €) ne vključuje 

izvoda monografije. 

Kotizacije NE plačajo razstavljavci.  

 

Monografija »Digitalni prostor«, 

GIS v Sloveniji 12 
Cena monografije je 39 €. 

Monografija je všteta v celotno kotizacijo. Več 

soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, 

kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.  

Ostali avtorji in študenti lahko kupijo monografijo 

po znižani ceni 20 €. 

Monografijo bo po znižani ceni mogoče kupiti le 

na samem simpoziju 30. 9. 2014. 

Organizacijski odbor 
 

dr. Mateja Breg Valjavec, ZRC SAZU, Geografski 

inštitut Antona Melika 

dr. Rok Ciglič, ZRC SAZU, Geografski inštitut 

Antona Melika 

dr. Marjan Čeh, Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo, Oddelek za geodezijo 

dr. David Hladnik, Biotehniška fakulteta, Oddelek 

za gozdarstvo 

Matjaž Geršič, ZRC SAZU, Geografski inštitut 

Antona Melika 

Marjan Jarnjak, Center odličnosti Vesolje-SI 

dr. Žiga Kokalj, ZRC SAZU, Inštitut za antropološke 

in prostorske študije 

dr. Marko Krevs, Filozofska fakulteta, Oddelek za 

geografijo 

dr. Drago Perko, ZRC SAZU, Geografski inštitut 

Antona Melika  

dr. Tomaž Podobnikar, Fakulteta za gradbeništvo 

in geodezijo, Oddelek za okoljsko gradbeništvo 

dr. Blaž Repe, Filozofska fakulteta, Oddelek za 

geografijo 

dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut 

Antona Melika 

 

Kontakt 
 

giss@zrc-sazu.si 
 

ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika 

Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana 
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Spoštovani vsi, ki se ukvarjate z 

geografskimi informacijskimi sistemi 
oziroma vas veseli delo z njimi! 

 

Z nekaterimi najnovejšimi spoznanji 
in dosežki s področja GIS-ov se bo 

mogoče neposredno seznaniti na 

12. bienalnem simpoziju: 
 

Geografski informacijski sistemi v 

Sloveniji 2013–2014, 
 

ki bo potekal v torek, 30. septembra 

2014 v pritličju Prešernove dvorane 
na Novem trgu 4 v Ljubljani z 

začetkom ob 9. uri. 

 
Vljudno vabljeni! 

 

 
Organizacijski odbor GISS 

 

 
 

 

 

 

Program simpozija: 
(Prešernova dvorana, Novi trg 4, pritličje) 
 

8:00–11:00 
Registracija udeležencev 

 
------------------------------------------------------ 

9:00 
Pozdrav organizatorjev in začetek 

simpozija 
 
------------------------------------------------------ 

9:15–10:30 
Predstavitev referatov z diskusijo 
predsedujoči: dr. Blaž Repe, Filozofska fakulteta 

 

1. Digitalni model reliefa struge hudournika 

Kuzlovec in matematično modeliranje toka vode 
(dr. Dejan Grigillo, dr. Simon Rusjan, Anja Vrečko, 

dr. Elvira Džebo, dr. Klemen Kozmus, Tilen Urbančič, 

dr. Dušan Petrovič, dr. Matjaž Mikoš) 
 

2. Uporabnost zgodovinskih aeroposnetkov pri 
preučevanju pokrajinskih sprememb na ozemlju 

Slovenije 
(dr. Mateja Breg Valjavec, mag. Daniela Ribeiro) 
 

3. Kako najbolje določiti prometno rabo? 

Primerjava uporabnosti klasificiranih aerofoto 
posnetkov in zemljiškega katastra 
(dr. David Bole) 
 

4. Vpliv gostote zračnega laserskega skeniranja 
na prepoznavnost arheoloških sledov 
(dr. Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar) 

 

------------------------------------------------------ 

10:30–11:00 
Odmor 
 

------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 

11:00–12:15 
Predstavitev referatov z diskusijo 
predsedujoči: dr. Žiga Kokalj, ZRC SAZU 

 
5. Modeliranje prostorskih vzorcev delovne 

mobilnosti in selitev z vektorskimi polji 
(Dejan Jenko, mag. Samo Drobne) 
 

6. Prostorske analize slovenske literarne 

zgodovine 
(mag. Jerneja Fridl, dr. Marko Juvan, Jaka 

Ortar) 
 

7. Samodejno zaznavanje plovil na 

optičnih satelitskih posnetkih 
(Urša Kanjir, Aleš Marsetič, Peter Pehani, dr. 

Krištof Oštir) 

 
8. Procesna veriga za samodejno obdelavo 

optičnih satelitskih posnetkov v skoraj 
realnem času 
(dr. Krištof Oštir, Aleš Marsetič, Peter Pehani, 

dr. Matej Perše, dr. Klemen Zakšek, dr. Janez 

Zaletelj, dr. Tomaž Rodič) 

 

----------------------------------------------- 
12:15 
Sklep simpozija 

 
----------------------------------------------- 

 

 


