Konec prve sezone GeoDev meetupov

Anja Vrečko, Nejc Dougan

Tematski večeri GeoDev meetup so srečanja, namenjena izmenjavi izkušenj vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo
s prostorskimi podatki. Podrobneje smo jih predstavili že v prvi številki letošnjega Geodetskega vestnika.
V prvi sezoni smo načrtovali in izvedli štiri srečanja. Dobro je, da se na tej prelomni točki spomnimo
preteklih dogodkov ter podamo nekaj opažanj in orisov za nadaljnje delo.
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Dogajanje na prvih dveh meetupih je že bilo predstavljeno, začnimo torej s kratkim poročilom s tretjega
dogodka. Potekal je 13. marca 2018, osrednja tematika večera je bila obdelava in uporaba satelitskih
posnetkov. Svoje delo sta predstavila:
1) Marko Repše, Sinergise: brezoblačni mozaiki satelitskih posnetkov s Sentinel Hubom;
2) Anže Zupanc, Sinergise: spremljanje površine vode jezov in jezer s kavča.
Četrti GeoDev meetup, ki se je zgodil 22. maja 2018, pa je postregel s temama:
1) Klemen Lovenjak, FGG: avtomatska izdelava digitalnega modela reliefa na podlagi podatkov s portala
eVode;
2) Matej Račič, FRI: dosežki in aplikacije nevronskih mrež.

Slika 1: Utrinek z zadnjega tematskega večera.
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Obeh srečanj se je po ocenah organizatorjev udeležilo približno 60 posameznikov. Že med predavanji je
bilo nekaj vprašanj iz občinstva, kar priča o zanimivosti tem in/ali angažiranosti občinstva. Najzanimivejši pogovori so se po navadi razvili ob druženju, ki je sledilo uradnem delu. Vsi dogodki so potekali v
Poligonu in so, seveda, brez vstopnine. Prav sproščeno ozračje, aktualnost tem in odprtost/dostopnost za
vse so po najinem mnenju glavne prednosti GeoDev meetupov, ki jih želiva ohranjati tudi v prihodnje.
Z enim očesom tako že pogledujeva v novo sezono. Načrti za v prihodnje so, da bi nekaj srečanj izvedli
v obliki delavnic. Udeleženci so dali tudi pobudo, da bi predavanja posneli in objavili na spletu. Želiva
si tudi še bolj spodbujati izmenjavo izkušenj in znanj med udeleženci tako na samih srečanjih kot prek
socialnih omrežij (platforma Meetup: https://www.meetup.com/GeoDev-Meetup-Slovenia/, facebook:
https://www.facebook.com/geodevslovenia/).
Tu bi se želela zahvaliti vsem, ki podpirajo projekt: Ljubljanskemu geodetskemu društvu, podjetjem
Flycom, Sinergise in DFG. Vsem, ki so predstavljali svoje delo, in še posebej vsem, ki so se dogodkov
udeležili.
Vsi pa ste v jeseni lepo vabljeni na naslednji niz dogodkov.

Anja Vrečko in Nejc Dougan, za Zvezo geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: anja.vrecko@sinergise.si; nejc.dougan@flycom.si
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