14. BIENALNI SIMPOZIJ

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

POKRAJINA V VISOKI LOČLJIVOSTI

Ljubljana, 26. 9. 2018
http://giss.zrc-sazu.si
Spoštovani!
Na 14. 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.
Prijave zbiramo do 15. 9. 2018 na spletni strani http://giss.zrc-sazu.si.

V SKLOPU SIMPOZIJA BOMO PRIPRAVILI
DELOVNO SREČANJE
s predstavitvijo izbranih prispevkov ter
MONOGRAFIJO,
ki bo izšla kot 14. 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. Drago Perko, ZRC SAZU,
dr. Rok Ciglič, ZRC SAZU,
Geografski inštitut Antona
Geografski inštitut Antona Melika
Melika
dr. David Hladnik, UL BF,
dr. Tomaž Podobnikar, UL FGG,
Oddelek za gozdarstvo
Oddelek za okoljsko
dr. Žiga Kokalj, ZRC SAZU, Inštitut
gradbeništvo
za antropološke in prostorske
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
Matjaž Geršič, tel: 01 4706 509
Rok Ciglič, tel: 01 4706 365
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana

TEMATSKI SKLOPI SIMPOZIJA IN MONOGRAFIJE
Lasersko skeniranje in obdelava podatkov
laserskega skeniranja.
Zajem in obdelava podatkov, kontrola in
izboljšanje kakovosti prostorskih podatkov,
semantična medopravilnost podatkov.
Prostorsko modeliranje, analize, simulacije.
Prostorske vizualizacije (3R) ter
avtomatizirana kartografija.
Novosti daljinskega zaznavanja na področju
zajema in obdelave podatkov, primeri
uporabe na različnih strokovnih področjih.
Podpora odločanju v prostorskem in
regionalnem planiranju.
Uporaba pri mednarodnih in čezmejnih
projektih, usklajevanje podatkov,
koordinatnih sistemov, razvoj metodologij.

Podpora pri oblikovanju in upravljanju
zavarovanih območij.
Razvoj in uporaba na občinski ravni in v javni
upravi.
Metode pri terenskem delu, uporaba GPS
navigacije, dlančnikov in drugih instrumentov.
Infrastrukturni, nepremičninski, prometni,
telekomunikacijski in drugi prostorski
informacijski sistemi.
GIS-i v družbenih in humanističnih znanostih.
Predstavitve obstoječih in načrtovanih
študijskih programov za GIS-e, e-izobraževanje,
uporaba GIS-ov kot orodja za predstavljanje
tem v visokošolskih in srednješolskih učnih
procesih.
Podpora ob naravnih, industrijskih nesrečh itd.

PRIJAVA IN ODDAJA PRISPEVKOV ZA MONOGRAFIJO
15. 2. 2018
15. 3. 2018
2. 4. 2018

junij 2018
15. 9. 2018
26. 9. 2018

zaključek sprejemanja prispevkov (obvezno upoštevanje navodil za pripravo)
pošiljanje recenzentskih mnenj o prispevkih
zaključek sprejemanja popravljenih prispevkov (pogoj za objavo v monografiji je
poleg pozitivne recenzije tudi do tega datuma PLAČANA VSAJ ENA ZNIŽANA
KOTIZACIJA za avtorje)
obveščanje o izboru prispevkov za predstavitev na simpoziju
zaključek zbiranja prijav na simpozij (do tega dne mora biti plačana tudi kotizacija)
simpozij

KOTIZACIJA IN PLAČILA
Kotizacija za simpozij vključuje napitke in prigrizke med odmori ter izvod monografije. Več
soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.
Za člane znanstvenega in organizacijskega odbora je udeležba brezplačna. 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.

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.

TRŽENJE
Ustanova ali podjetje, ki želi širši strokovni javnosti predstaviti svoje delo in ponuditi svoje storitve
ali objaviti oglas v monografiji, lahko osnovne informacije o tržnem sodelovanju najde tukaj.

