15. BIENALNI SIMPOZIJ

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

POKRAJINA V VISOKI LOČLJIVOSTI
Ljubljana, 30. 9. 2020
http://giss.zrc-sazu.si
Spoštovani!
Na 15. bienalnem simpoziju se bomo zbrali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in
proizvajalci geografskih informacijskih sistemov iz cele Slovenije. Predstavili bomo najnovejše stanje
na tem področju, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.

V SKLOPU SIMPOZIJA BOMO PRIPRAVILI
DELOVNO SREČANJE
s predstavitvijo izbranih prispevkov ter
MONOGRAFIJO,
ki bo izšla kot 15. knjiga v knjižni zbirki »GIS v Sloveniji«.

ZNANSTVENI ODBOR
dr. Mateja Breg Valjavec, ZRC
dr. Marko Krevs, UL FF, Oddelek
SAZU, Geografski inštitut Antona
za geografijo
Melika
dr. Krištof Oštir, UL FGG,
dr. Rok Ciglič, ZRC SAZU,
Katedra za geoinformatiko in
Geografski inštitut Antona Melika
katstre nepremičnin
dr. David Hladnik, UL BF,
dr. Drago Perko, ZRC SAZU,
Oddelek za gozdarstvo
Geografski inštitut Antona
dr. Žiga Kokalj, ZRC SAZU, Inštitut
Melika
za antropološke in prostorske
dr. Tomaž Podobnikar
študije

dr. Blaž Repe, UL FF, Oddelek
za geografijo
dr. Tomaž Šturm, Agencija za
komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije
dr. Mihaela Triglav Čekada,
Geodetski inštitut Slovenije
dr. Matija Zorn, ZRC SAZU,
Geografski inštitut Antona
Melika

KONTAKT
giss@zrc-sazu.si; 01 4706 509
ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana

Program 15. simpozija Geografski informacijski sistemi
POKRAJINA V VISOKI LOČLJIVOSTI
(Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, pritličje)

-----------------------------------------------------------------------------------------8:00–11:00
Registracija udeležencev
-----------------------------------------------------------------------------------------9:00
Pozdrav organizatorjev in začetek simpozija
-----------------------------------------------------------------------------------------9:20–10:40
Predstavitev referatov z diskusijo
predsedujoči: dr. Blaž Repe, UL FF

1. Prostorska statistika globin vrtač na Matarskem podolju z metodo Getis-Ord
(dr. Timotej Verbovšek)

2. Uporaba reliefnega koeficienta za zaznavanje potencialnih območij grbinastih
travnikov na osnovi posnetkov laserskega skeniranja površja (LiDAR)
(Janez Bergant, Peter Kastelic, dr. Irena Bertoncelj)

3. Tipi hidrografskih območij v gričevjih severovzhodne Slovenije glede
na značilnosti reliefa in prsti
(dr. Mauro Hrvatin, dr. Manca Volk Bahun, dr. Dénes Lóczy)

4. Zaznavanje in kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst s satelitskimi
posnetki Sentinel-2
(Ana Smerdu, Urša Kanjir, dr. Žiga Kokalj)

-----------------------------------------------------------------------------------------10:40–11:10
Odmor
-----------------------------------------------------------------------------------------11:10–12:30
Predstavitev referatov z diskusijo
predsedujoči: dr. Krištof Oštir, UL FGG

5. Izdelava visokoločljivega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2
z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež
(Alen Mangafić, dr. Tomaž Žagar)

6. Geostatistično modeliranje neolitske poselitve v Panonski nižini
(dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik)

7. Geoinformacijska podpora preoblikovanju območij volilnih enot in volilnih
okrajev
(dr. Marko Krevs, mag. Aleš Veršič, dr. Boštjan Rogelj)

8. SmarTKarst.eu – spletna navigacijska platforma za razvoj trajnostnega
turizma v čezmejni kraški pokrajini
(dr. Mateja Breg Valjavec, Matija Klanjšček, dr. Rok Ciglič)

-----------------------------------------------------------------------------------------12:30
Sklep simpozija
------------------------------------------------------------------------------------------

KOTIZACIJA IN PLAČILA
Kotizacija za simpozij vključuje napitke in prigrizke med odmorom ter izvod monografije. Več
soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.
Za člane znanstvenega in organizacijskega odbora je udeležba brezplačna (prijava preko spletnega
obrazca pa vseeno obvezna). Deset dni pred dogodkom se že plačana kotizacija ne vrača. Vse cene
vključujejo DDV.
Celotno kotizacijo (120 €)
plačajo udeleženci
simpozija brez prispevka
v monografiji.

Znižano kotizacijo (70 €) plačajo
avtorji in soavtorji prispevkov
v monografiji.

Študentsko kotizacijo (20
EUR €) plačajo
dodiplomski in magistrski
študenti ter brezposelni (ne
vključuje monografije).

Prosimo, da plačila nakažete na naslov: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, račun: 01100-6030347346, sklic 42311. Naša identifikacijska
številka za DDV je SI-38048183 in smo davčni zavezanec. V namen plačila vpišite vsaj priimek
udeleženca. Več informacij je dostopnih na spletni strani simpozija http://giss.zrc-sazu.si.

PRIJAVE
Prijave zbiramo do 18. 9. 2020 na spletni strani http://giss.zrc-sazu.si.
Število mest je omejeno. Prijave so veljavne ob plačilu kotizacije oziroma posredovanju naročilnice.

OSTANITE ZDRAVI!
Prosimo, da se dogodka udeležite zdravi ter ob obisku upoštevate navodila Nacionalnega inštituta za
javno zdravje za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so dostopna na spletni strani
https://www.nijz.si/sl.

