
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zapisnik rednega letnega občnega zbora SDRV  

ki je potekal v četrtek, 15. junija 2017, ob 14.00. uri  

v predavalnici P13-B1 na Fakulteti za elektrotehniko  
Univerze v Ljubljani,  

Tržaška cesta 25, Ljubljana.  

 
Na občnem zboru SDRV je bilo prisotnih 14 članov društva in 2 kandidata za 
včlanitev. Seznam prisotnih se nahaja v prilogi zapisnika.   
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
3. Poročilo predsednika društva  
4. Poročilo predstavnika v IAPR  
5. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2016  
6. Poročilo nadzornega odbora  
7. Volitve novega vodstva 
8. Program dela in finančni načrt za leto 2017  
9. Organizacija sekcije PR za ERK 2017  
10. Razno  

 
Ad 1) Izvolitev delovnega predsedstva 
 
Občni zbor je soglasno izvolil delovno predsedstvo v naslednji sestavi: 

• Predsednik: Simon Dobrišek 
• Dva člana: Matej Kristan, Urban Burnik 
• Zapisnikar: Janez Križaj 
• Overovatelja zapisnika: Boštjan Murovec, Domen Tabernik 

 
Ad 2) Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 
Po več kot 30 minutnem čakanju, med katerim je imel izr. prof. dr. Matej 
Kristan s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani 
predavanje z naslovom Visual object tracking challenge VOT - standardizacija 
evalvacije sledilnikov, je bila ugotovljena sklepčnost občnega zbora (prisotnih 
je bilo 14 rednih članov SDRV) ter soglasno sprejet dnevni red v predlagani 
obliki. 
 
Ad 3) Poročilo predsednika društva 
 
Predsednik SDRV Simon Dobrišek je poročal o delu društva v 2016.  

Naslov: Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel.: 01 476 88 39  

faks: 01 476 83 16 
e-mail: sdrv@fe.uni-lj.si  http://sdrv.fe.uni-lj.si/ 

TR:  02018-0050137904, Nova Ljubljanska banka  
Davčna številka: 13715771 



 
Društvo v tem letu ni organiziralo seminarjev SDRV ali vabljenih predavanj, je 
pa posredovalo več vabil na druge dogodke.  
 
Društvo je v letu 2016 organiziralo mednarodno delavnico CVWW 2016. V 
organizacijskem odboru delavnice so bili člani: Luka Čehovin, Rok Mandeljc in 
Vitomir Štruc. Delavnica je potekala v Rimskih termah od 3.-5. februarja, 
2016. Organizatorji so prejeli 23 prispevkov iz 6 držav. Vabljen predavatelj je 
bil dr. Mario Fritz, Max Planck Institute for Informatics, Saarland University. 
Čisti prihodek društva iz naslova organizacije delavnice bo znašal približno 
1.000 EUR. 
 
Društvo SDRV je tradicionalno podprlo organizacijo strokovne konference 
ROSUS 2016, potekale pa so tudi priprave na mednarodno delavnico BWild, ki 
jo je SDRV podprl in ki je organizirana v okviru mednarodne konference IEEE 
FG2017. Pri pripravi te delavnice je sodeloval predvsem član Vitomir Štruc.   
 
Društvo je tradicionalno poskrbelo tudi za organizacijo recenzentskega 
postopka na ERK 2016. Sekcijo Razpoznavanje vzorcev je urejal član 
Sebastijan Šprager, ki je pripravil tudi priloženo poročilo o poteku recenziranja 
prispevkov. 
 
Več članov društva SDRV je v letu 2016 objavilo pomembne znanstvene in 
strokovne prispevke na mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah 
ter v znanstvenih in strokovnih revijah z visokim faktorjem vpliva, kot je IEEE 
TPAMI in IEEE TOC.  
 
Poročilo predsednika društva je bilo soglasno sprejeto. Poročilo se nahaja v 
prilogi zapisnika. 
 
Ad 4) Poročilo predstavnika v IAPR 
 
Predstavnik društva SDRV v IAPR Aleš Leonardis je bil zaradi obveznosti 
odsoten, zato je poročilo v elektronski obliki predstavil predsednik društva. 
Predstavnik društva SDRV v IAPR poziva člane, da še naprej spremljajo IAPR 
novice, razpise in obvestila o IAPR sponzoriranih dogodkih, ki se nahajajo na 
spletnem naslovu: http://www.iapr.org/.  
 
Med pomembnejšimi aktivnostmi oz. informacijami društva IAPR v zadnjem 
obdobju so bile izpostavljene naslednje: konferenca ICPR 2016 v Cancunu, 
Mehika; izvoljeni so bili novi člani IO IAPR za obdobje 2016-2018 – za 
predsednika je bil izvoljen Simone Marinai (Italija); izbran je bil organizator 
ICPR 2020: Milano, Italija.  
 
Člani nacionalnih društev so bili pozvani, da v čim večji meri sodelujejo v delu 
Technical Committees IAPR in si prizadevajo za organizacijo IAPR konferenc in 
delavnic. SDRV naj bi bil bolj aktiven pri predlaganju svojih članov za IAPR 
Fellows, rok je vsako leto običajno konec januarja. ICPR 2018 bo v Pekingu na 
Kitajskem. 
 
Poročilo predstavnika SDRV v IAPR je bilo soglasno sprejeto. Poročilo se 
nahaja v prilogi zapisnika. 
 
Ad 5) Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2016 

http://www.iapr.org/


 
Blagajnik društva SDRV Vitomir Štruc je predstavil finančno poročilo ter 
zaključni račun društva. V letu 2016 je imelo društvo 12440 EUR prihodkov iz 
naslova članarin ter skupno 10576 EUR odhodkov. 
 
Zaključni račun za 2016 je bil soglasno sprejet in se nahaja v prilogi zapisnika. 
 
Ad 6) Poročilo nadzornega odbora  
 
Boštjan Murovec je kot prisotni član nadzornega odbora poslovanje društva 
ocenil pozitivno in ni ugotovil nobenih nepravilnosti.  
 
Ad 7) Volitve novega vodstva 
 
Predsednik društva je pojasnil, da je letošnji Občni zbor SDRV volilni, pri 
čemer v skladu s statutom SDRV obstoječi predsednik nima več možnosti 
ponovne izvolitve. Vsi člani društva so bili zato že v vabilu na Občni zbor 
pozvani k evidentiranju kandidatov za novo vodstvo društva.  
 
Izvršni odbor SDRV do pričetka Občnega zbora ni prejel nobenih neposrednih 
predlogov kandidatov za novega predsednika, je pa po predhodnih dogovorih 
za kandidata za novega predsednika predlagal Vitomirja Štruca, dosedanjega 
blagajnika, ki je že doslej veliko pripomogel k uspešnemu delovanju društva, 
predvsem z organizacijo več odmevnih znanstvenih srečanj. 
 
Kandidat za novega predsednika, Vitomir Štruc, je nato na kratko predstavil 
program dela, ki ga bo izvajal v primeru izvolitve. Predstavil je tudi svoje 
kandidate za vse organe društva, ki so tudi že pristali na svojo kandidaturo. 
Njegov predlog sestave organov društva je bil naslednji: 
 
Izvršni odbor: 

Predsednik: Vitomir Štruc (FE UL) 
Podpredsednik: Božidar Potočnik (FERI UM) 
Tajnik: Klemen Grm (FE UL) 
Član: Matej Kristan (FRI UL) 
Član: Andrej Košir (FE UL) 
Član: Simon Dobrišek (FE UL) 

Nadzorni odbor 
Predsednik: Janez Perš (FE UL) 
Član: Tomaž Vrtovec (FE UL) 
Član: Janez Žibert (ZF UL) 

Disciplinska komisija 
Predsednik: Peter Peer (FRI UL) 
Član: Aleš Holobar (FERI UM) 
Član: Drago Torkar (IJS)  

  
Po ugotovitvi, da je Vitomir Štruc edini kandidat za novega predsednika 
društva, se je pristopilo k izvedbi volitev novega predsednika.  Predsednik 
društva je v skladu s 16. členom statuta SDRV predlagal sklep, da se o novem 
predsedniku glasuje javno. Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Na javnem glasovanju je bil kandidat Vitomir Štruc soglasno izvoljen za 
novega predsednika SDRV z vsemi glasovi prisotnih članov. S tem je bil 
izglasovan tudi predlog nove sestave vseh organov društva.  



 
Ad 8) Program dela in finančni načrt za 2017 
 
Novo izvoljeni predsednik društva je podal še nekaj dodatnih pojasnil glede 
svojega programa dela in finančni načrt za leto 2017. 
 
Člani društva pa bodo še naprej raziskovalno in pedagoško delovali na svojih 
področjih in predstavljali rezultate svojega dela na znanstvenih in strokovnih 
konferencah in v znanstvenih in strokovnih revijah, predvsem tistih, ki jih 
podpira IAPR. 
 
Program dela in finančni načrt za 2017 sta bila soglasno sprejeta in se 
nahajata v prilogi zapisnika. 
 
Ad 9) Organizacija recenzentskega postopka sekcije PR za ERK 2017 
 
Pod točko 9 so prisotni razpravljali o organizaciji recenzentskega postopka za 
sekcijo Razpoznavanje vzorcev na konferenci ERK 2017. Za organizatorja 
recenzentskega postopka je bil imenovan Janez Perš, ki bo med člani društva 
izbral sodelavce. 
 
Ad 10) Razno 
 
V okviru zadnje točke dnevnega reda so udeleženci občnega zbora razpravljali 
o predlogih za predlagatelje IAPR Fellows, o prihodnjih predavanjih SDRV in o 
slovarju SDRV. 
 
 
Občni zbor se je zaključil ob 1543. 
 
 
Ljubljana, 15. junija 2017 
 
 
Zapisnik pripravil:     Overovila: 
 
 
 
Janez Križaj      Boštjan Murovec 
      
 
 
         Domen Tabernik 
 
 
 
 
 
Tajnik SDRV      Predsednik SDRV 
 
 
__________________           __________________ 
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