
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik rednega letnega občnega zbora SDRV  

ki je potekal v sredo, 9. decembra 2020 ob 14.00. uri  

preko spletne aplikacije Microsoft Teams.  

 
Na občnem zboru SDRV je bilo prisotnih 25 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 2019 

6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Program dela in finančni načrt za leto 2020 in 2021 

8. Nagrade SDRV 

9. Razno 

 
Ad 1) Izvolitev delovnega predsedstva 

 

Občni zbor je soglasno izvolil delovno predsedstvo v naslednji sestavi: 

• Predsednik: Vitomir Štruc 

• Dva člana: Simon Dobrišek, Andrej Košir 

• Zapisnikar: Janez Križaj 
• Overovitelja zapisnika: Marija Ivanovska, Matej Kristan 

 
Ad 2) Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 
Po več kot 30 minutnem čakanju, med katerim je imel Martin Pernuš s 
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani predavanje z naslovom 

Semantično prepričljivo preurejanje obraznih slik z maskiranjem slikovnih 
področij in optimizacijo latentnih predstavitev modelov GAN, je bila 

ugotovljena sklepčnost občnega zbora (prisotnih je bilo 25 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 2019. 

 

Člani društva SDRV so aktivno sodelovali pri organizaciji večjega števila 
znanstvenih in strokovnih srečanj (IEEE FG 2019, ERK 2019, Rosus 2019, TSD 
2019, IEEE BTAS 2019), vključujoč tekmovanji VOT 2019 v okviru ICCV 2019 
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in UERC 2019 v okviru ICB 2019. Člani društva SDRV so aktivno sodelovali 
tudi pri organizacij posebnih številk revij Image and Vision Computing in IET 

Biometrics. 
 

Člani društva so bili aktivni tudi pri izpeljavi recenzentskega postopka v okviru 
sekcije Razpoznavanje vzorcev na konferenci ERK 2019. 
 

V preteklem letu je bila prenovljena tudi spletna stran društva SDRV. Izveden 
je bil prevod spletne strani v slovenščino, tako da so sedaj objavljene 

informacije dosegljive tako v angleškem kot slovenskem jeziku.  
 
V preteklem obdobju je bil spremenjen tudi status društva v društvo v javnem 

interesu.  
 

Pripravljen je bil pravilnik za nagrade SDRV. 
 
Več članov društva SDRV je v letu 2019 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. 
 

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/.  

 
Največji dogodek IAPR v letu 2020 naj bi bila konferenca ICPR 2020, ki je bila 
predvidena avgusta 2020 v Milanu v Italiji 

(https://www.micc.unifi.it/icpr2020). Zaradi pandemije COVID-19 so 
organizatorji najprej prestavili konferenco na januar 2021 in ob tem upali, da 

se bodo razmere toliko normalizirale, da se bo konferenca laho izvedla v 
prvotni ali kombinirani obliki. Ta pričakovanja so se izkazala za nerealistična, 
zato so na koncu sklenili, da se bo konferenca v celoti izvedla na daljavo. 

 
Zaradi prestavljene konference se je zamaknil tudi redni sestanek Upravnega 

odbora IAPR, ki poteka v okviru konference. Volitve novih članov IAPR 
Executive Comittee za 2020 – 2022 bodo tako šele v januarju 2021, takrat 
bodo tudi podelili običajne nagrade in izbrali organizatorja ICPR 2024. ICPR 

2022 pa bo v Montrealu v Kanadi (21. - 25. avgust, 2022). 
 

Poročilo predstavnika SDRV v IAPR je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5) Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2019 

 
Blagajnik društva SDRV je predstavil finančno poročilo ter zaključni račun 

društva. V letu 2019 je imelo društvo 720 EUR prihodkov iz naslova članarin 
ter skupno 509 EUR odhodkov. 
 

http://www.iapr.org/
https://www.micc.unifi.it/icpr2020


Zaključni račun za 2019 je bil soglasno sprejet in se nahaja v prilogi zapisnika. 
 

Ad 6) Poročilo nadzornega odbora  
 

Janez Perš je kot prisotni član nadzornega odbora poslovanje društva ocenil 
pozitivno in ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Izvršni in nadzorni odbor 
ostajajo v isti sestavi, kot prejšnje leto. 

 
Ad 7) Program dela in finančni načrt za 2020 in 2021 

 
Predsednik društva je predstavil program dela in finančni načrt za leta 2020 in 
2021. 

 
Program dela in finančni načrt za 2020 in 2021 sta bila soglasno sprejeta in se 

nahajata v prilogi zapisnika. 

 
Ad 8) Nagrade SDRV 

 
Predstavljen je bil pravilnik za nagrade SDRV. Predvideno je, da se podeli do 

dve nagradi, t.j. za odmevno doktorsko delo in za odmeven znanstveni članek. 
 

Pravilnik je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 9) Razno 

 
V okviru zadnje točke dnevnega reda so udeleženci občnega zbora razpravljali 

o dodatnih aktivnostih in o naslednjem kandidatu za predsednika društva. 
Člani društva so izrazili pohvalo predsedniku SDRV za uspešno ureditev 
statusa društva. 

 
 

Občni zbor se je zaključil ob 15:20. 
 
 

Ljubljana, 9. december 2020 

 

 
Zapisnik pripravil:     Overovila: 

 

 
 

 
 
Janez Križaj      Marija Ivanovska 

 
 

 
 
 

izr. prof. dr. Matej Kristan 


