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Spoštovani! 

Na 16. bienalnem simpoziju se bomo srečali 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. 
Na srečanju bomo poseben poudarek posvetili tudi 

30-letnici simpozija 
in pregledu razvoja geografskih informacijskih sistemov. 

 

V SKLOPU SIMPOZIJA BOMO PRIPRAVILI 
 

DELOVNO SREČANJE 
s predstavitvijo izbranih prispevkov ter 

MONOGRAFIJO, 
ki bo izšla kot 16. knjiga v knjižni zbirki »GIS v Sloveniji«. 

 

 
ZNANSTVENI ODBOR 

dr. Mateja Breg Valjavec, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika 
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dr. Drago Perko, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika  

dr. Tomaž Podobnikar 
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dr. Tomaž Šturm, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

dr. Mihaela Triglav Čekada, Geodetski inštitut Slovenije 
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KONTAKT 

ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; giss@zrc-sazu.si 

http://giss.zrc-sazu.si/
mailto:giss@zrc-sazu.si


 

 

Program 16. simpozija Geografski informacijski sistemi 

SEDANJOST IN PRIHODNOST 
(Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2) 

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

Registracija udeležencev (od 8:30) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Pozdrav organizatorjev in začetek simpozija (9:00) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. sekcija predstavitev referatov (9:30) 

 
 Modeliranje vodne erozije tal v Sloveniji (B. Vrščaj, P. Kastelic, J. Bergant) 
 Določanje geomorfoloških in hidrogeoloških povezav med vrtačami in jamo 

Polina peč s 3D laserskim skeniranjem (M. Breg Valjavec, R. Ciglič, J. Tičar, S. 

Šebela) 
 Sezonski vpliv padavin na pojav plazenja do sredine 21. stoletja (M. Jemec 

Auflič, G. Bokal, Š. Kumelj, A. Medved, M. Dolinar, J. Jež) 
 Plenjenje evrazijskega risa (Lynx lynx) in mikrohabitatne reliefne 

značilnosti: primer analize morfometrije in morfologije vrtač kot lokacij 

uplenitev parkljarjev (Š. Čonč, U. Fležar, L. Hočevar, T. Oliveira, M. Krofel) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. sekcija predstavitev referatov (11:10) 

 

 Vpliv izbora metode na izračun dostopnosti postajališč javnega potniškega 
prometa (S. Koblar, J. Tiran, N. Razpotnik Visković, M. Gabrovec) 

 GIS kot orodje za analizo pokritosti Slovenije s polnilnimi postajami za 
električne avtomobile (K. Prah, M. Knez) 

 Terenske meritve mobilnih omrežij 4G (T. Šturm, N. Gaberc) 

 Uporaba telematike in geografskih informacijskih sistemov v 
zavarovalništvu – primer mobilne aplikacije DRAJV (B. Kop, N. Golobič, E. Kolbl, 

Š. Jereb Planinšek, J. Klement, S. Nograšek, J. Adamec, M. Polgár) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. sekcija predstavitev referatov (13:15) 
 
 Uporaba satelitskih posnetkov za spremljanje vodnega potenciala v 

vinogradih (A. Mangafić, P. Sivilotti, K. Lisjak) 
 Flai.ai – spletna aplikacija za samodejno klasifikacijo oblaka točk (K. Čotar, 

J. N. Dougan) 
 Orientacije streh obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji (Ž. Kokalj, G. 

Stegnar, M. Kovač) 
 Klasifikacija pokrovnosti z uporabo globokega učenja na časovnih vrstah 

podatkov PlanetScope (A. Marsetič, U. Kanjir) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sklep simpozija in druženje ob obletnici simpozija (14:35) 

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

 
  



KOTIZACIJA IN NAČIN 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. 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 00 98000220. 

Naša identifikacijska številka za DDV je SI38048183 in smo davčni zavezanec. V namen plačila 
vpišite  “GISS 2022-[vaš priimek]“. Po izvedenem plačilu lahko potrdilo zaradi lažje evidence 

pošljete na anja.trobec@zrc-sazu.si. 
 

Pri spletni prijavi je mogoče oddati tudi naročilnico v formatu jpg. Ustanove, ki pred plačilom nujno 
potrebujejo račun za kotizacijo, morajo naročilnico obvezno oddati. Udeleženci, ki bodo ob prijavi 

oddali naročilnico, bodo račun prejeli takoj po opravljeni storitvi (izvedenem simpoziju). 
 

Več informacij je dostopnih na spletni strani simpozija http://giss.zrc-sazu.si. 
 

PRIJAVE 
Prijave zbiramo do 13. 9. 2022 na spletni strani http://giss.zrc-sazu.si.  

Prijave so veljavne ob plačilu kotizacije oziroma posredovanju naročilnice. 
Število mest je omejeno. V primeru prevelika števila prijav bo upoštevan vrstni red prijav. 

 

OSTANIMO 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. 

 

http://giss.zrc-sazu.si/

