
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik rednega letnega občnega zbora SDRV  

ki je potekal v petek, 14. junija 2019 ob 13.00. uri  

v predavalnici P12-B1 na Fakulteti za elektrotehniko  

Univerze v Ljubljani,  

Tržaška cesta 25, Ljubljana.  

 
Na občnem zboru SDRV je bilo prisotnih 15 članov društva. 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 2018  
6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Program dela in finančni načrt za leto 2019 

8. Organizacija sekcije PR za ERK 2019 

9.  Razno  

 
Ad 1) Izvolitev delovnega predsedstva 

 
Občni zbor je soglasno izvolil delovno predsedstvo v naslednji sestavi: 

 Predsednik: Vitomir Štruc 

 Dva člana: Alan Lukežič, Daniel Skočaj 
 Zapisnikar: Janez Križaj 

 Overovatelja zapisnika: Janez Perš, Tomaž Vrtovec 

 
Ad 2) Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 
Po več kot 30 minutnem čakanju, med katerim je imel prof. dr. Tomaž Vrtovec 

s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani predavanje z naslovom 
Trendi na področju računalniško podprte analize slik v sodobni medicinski 

diagnostiki, je bila ugotovljena sklepčnost občnega zbora (prisotnih je bilo 15 
članov SDRV) ter soglasno sprejet dnevni red v predlagani obliki. 
 

Ad 3) Poročilo predsednika društva 

 

Predsednik SDRV Vitomir Štruc je poročal o delu društva v 2018.  
 

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 nekaj vabil na druge dogodke.  

 
Člani društva SDRV so aktivno sodelovali pri organizaciji večjega števila 

znanstvenih in strokovnih srečanj (IEEE FG 2018, ERK 2018, Rosus 2018, 
ICPR 2018, JTDH 2018, IEEE FG 2019), vključujoč tekmovanji VOT2018 v 
okviru ICCV 2018 in UERC 2018 v okviru IJCB 2018. Člani društva SDRV so 

aktivno sodelovali tudi pri organizacij posebnih številk revij Image and Vision 
Computing in IET Biometrics. 

 
Več članov društva SDRV je v letu 2018 objavilo pomembne znanstvene in 
strokovne prispevke na mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah 

ter v znanstvenih in strokovnih revijah. Predsednik društva količino in 
kvaliteto publikacij ocenjuje za solidno. 

 
V preteklem letu je bila prenovljena tudi spletna stran društva SDRV. 
 

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: 

 

 Organizacija konference ICPR 2018 

 Volitve novega upravnega odbora 

 Izbira organizatorja ICPR 2022 

 Objava company internship brokerage list in raziskovalnih štipendij 

IAPR 

 
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 2020 bo v Milanu v 
Italiji. 
 

Poročilo predstavnika SDRV v IAPR je bilo soglasno sprejeto. 
 

Ad 5) Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2018 

 
Blagajnik društva SDRV Vitomir Štruc je predstavil finančno poročilo ter 

zaključni račun društva. V letu 2018 je imelo društvo 0 EUR prihodkov iz 
naslova članarin ter skupno 509 EUR odhodkov. 

 
Zaključni račun za 2018 je bil soglasno sprejet in se nahaja v prilogi zapisnika. 

 
Ad 6) Poročilo nadzornega odbora  
 

http://www.iapr.org/


Janez Perš je kot prisotni član nadzornega odbora poslovanje društva ocenil 
pozitivno in ni ugotovil nobenih nepravilnosti.  

 
Ad 7) Volitve novega vodstva 

 
Izvršni in nadzorni odbor ostajajo v isti sestavi, kot prejšnje leto. Vodstvo je 
bilo soglasno izvoljeno. 

 
Ad 8) Program dela in finančni načrt za 2019 in 2020 

 
Predsednik društva je predstavil program dela in finančni načrt za leto 2019. 
 

Ostalo: člani društva 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 2019 sta bila soglasno sprejeta in se 
nahajata v prilogi zapisnika. 

 
Ad 9) Organizacija recenzentskega postopka sekcije PR za ERK 2019 

 
Pod točko 9 so prisotni razpravljali o organizaciji recenzentskega postopka za 
sekcijo Razpoznavanje vzorcev na konferenci ERK 2019. Za organizatorja 

recenzentskega postopka sta bila imenovana Žiga Emeršič in Blaž Meden. 
 

Ad 10) Razno 

 
V okviru zadnje točke dnevnega reda so udeleženci občnega zbora razpravljali 

o uvedbi nagrad za zaključna dela v okviru društva. Izpostavili so predloge za 
izboljšave in razširitve slovarja SDRV. Predlagali so tudi spremembo sistema 

na konferenci ERK 2020 – članki iz sekcije Razpoznavanje vzorcev naj bi se 
objavili v knjižnici IEEE Xplore, pri čemer bi odločitev o objavi bila v rokah 
avtorjev. 

 
 

Občni zbor se je zaključil ob 15:10. 
 
 

Ljubljana, 14. junija 2019 

 

 
Zapisnik pripravil:     Overovila: 

 

 
 

 
 
Janez Križaj      prof. dr. Janez Perš 

 
 

 
 
 



 
 

prof. dr. Tomaž Vrtovec 
 


