
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik rednega letnega občnega zbora SDRV  

ki je potekal v sredo, 9. junija 2021 ob 13.00. uri  

preko spletne aplikacije Zoom.  

 
Na občnem zboru SDRV je bilo prisotnih 27 članov društva. Seznam prisotnih 
se nahaja v prilogi zapisnika. 

 
Predlagani dnevni red: 

 
1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda (nagrade SDRV in 

vabljeno predavanje) 

3. Poročilo predsednika društva 

4. Poročilo predstavnika v IAPR 

5. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2020 

6. Poročilo Nadzornega odbora 

7. Organizacija sekcije PR za ERK 2021 

8. Volitve novega vodstva 

9. Program dela in finančni načrt za leto 2021 in 2022 

10.Razno 

 

Ad 1) Izvolitev delovnega predsedstva 

 

Občni zbor je soglasno izvolil delovno predsedstvo v naslednji sestavi: 

• Predsednik: Vitomir Štruc 

• Dva člana: Janez Perš, Matej Kristan 

• Zapisnikar: Janez Križaj 
• Overovitelja zapisnika: Klemen Grm, Luka Čehovin Zajc 

 
Ad 2) Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 

Med čakanjem na ugotovitev sklepčnosti je komisija, v kateri so bili Janez 
Perš, Božidar Potočnik in Peter Rogelj podelila dvoje nagrad, to sta Plaketa 

odličnosti SDRV za odmevno doktorsko delo (prejemnik dr. Klemen Grm za 
doktorsko delo z naslovom Automated Face Recognition from Low-resolution 
Imagery) in Plaketa odličnost SDRV za odmevni znanstveni članek (prejemnik 

dr. Alan Lukežič za članek z naslovom Discriminative Correlation Filter with 
Channel and Spatial Reliability). 

 
Po več kot 30 minutnem čakanju, med katerim je imel Alan Lukežič s 

Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani predavanje z 
naslovom Discriminative Correlation Filter with Channel and Spatial Reliability, 

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 

  



je bila ugotovljena sklepčnost občnega zbora (prisotnih je bilo 27 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 2020. 

 

Člani društva SDRV so aktivno sodelovali pri organizaciji večjega števila 
znanstvenih in strokovnih srečanj (Rosus 2020, JTDH 2020, IEEE FG 2020, 

IEEE IJCB 2020, CVF/IEEE WACV 2020, CVWW 2020, ERK 2020), vključujoč 
tekmovanji VOT 2020 v okviru ECCV 2020 in SSBC 2020 v okviru IJCB 2020. 

 

Člani SDRV so bili aktivni tudi pri organizacij posebne sekcije Biometric 
Technology and Cybersecurity na IEEE ICCST 2020. 

 
Člani so sodelovali (oz še vedno sodelujejo) tudi pri izdaji posebnih številk treh 
revij: i) IEEE Transactions on biometrics, behavior and identity science (T-

BIOM), ii) IEEE Access – Trends and Advances in Bio-Inspired Image-Based 
Deep Learning Methodologies and Applications in iii) Applied Sciences – Deep 

Image Semantic Segmentation and Recognition. 
 

Društvu je bil v preteklem letu tudi spremenjen statut in pridobljen status 
društva v javnem interesu. 
 

Sprejet je bil tudi pravilnik za nagrade SDRV. 
 

Več članov društva SDRV je v letu 2020 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. 
 

Predsednik društva je poročal o podeljenih patentih in prejetih nagradah. 

 
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 2020/2021 je bila konferenca ICPR 2020, ki je v 
celoti izvedla na daljavo v januarju 2021. Konferenca je bila prvotno 

predvidena v Milanu, v Italiji, v letu 2020. 
 
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 so tako potekale šele v januarju 2021, 

takrat so tudi podelili običajne nagrade in izbrali organizatorja ICPR 2024 
(Kolkata, West Bengal, Indija). ICPR 2022 pa bo v Montrealu v Kanadi (21. - 
25. avgust, 2022). 

http://www.iapr.org/


 
IAPR bo ustanovil novo komisijo: Standing Committee on Equality, Diversity 

and Inclusion. 
 

Poročilo predstavnika SDRV v IAPR je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5) Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2020 

 
Blagajnik društva SDRV je predstavil finančno poročilo ter zaključni račun 

društva. V letu 2020 je imelo društvo 155000 EUR prihodkov iz naslova 
organizacije CVWW 2020 ter skupno 13528 EUR odhodkov. 

 

Zaključni račun za 2020 je bil soglasno sprejet in se nahaja v prilogi zapisnika. 

 

Ad 6) Poročilo nadzornega odbora  
 
Janez Perš je kot predsednik nadzornega odbora, katerega sestavljata še člana 

Tomaž Vrtovec in Janez Žibert, poslovanje društva ocenil pozitivno in ni 
ugotovil nobenih nepravilnosti. 

 
Ad 7) Organizacija sekcije PR za ERK 2021 

 
Sekcijo Razpoznavanje vzorcev na ERK 2021 bodo letos organizirali Domen 
Tabernik, Alan Lukežič in Matej Dobrevski. Tudi letos bo vzpostavljen 

recenzentski postopek. 

 

Ad 8) Volitve novega vodstva 

 

Podan je bil predlog prihajajočega vodstva, kjer bi bil predsednik Matej 
Kristan, podpredsednik Aleš Holobar, tajnik Domen Tabernik, izvršni odbor bi 

sestavljala Vitomir Štruc in Andrej Košir, nadzorni odbor bi sestavljali Janez 
Perš, Janez Žibert in Tomaž Vrtovec, predsednik na IAPR bi bil Aleš Leonardis, 
disciplinsko komisijo pa bi sestavljali Peter Peer, Simon Dobrišek in Drago 

Torkar. 
 

Predlog vodstva je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 9) Program dela in finančni načrt za 2021 in 2022 

 
Predsednik društva je predstavil program dela in finančni načrt za leti 2021 in 
2022. 

 
Program dela in finančni načrt za 2021 in 2022 sta bila soglasno sprejeta in se 

nahajata v prilogi zapisnika. 
 

Ad 10) Razno 

 
Zaradi spremembe v vodstvu društva se je predlagalo spremembo sedeža 

društva, navedenega v statutu društva. Sklep za spremembo statuta je bil 
soglasno sprejet. 

 
 
 

 
 



 
Občni zbor se je zaključil ob 14:30. 

 
 

Ljubljana, 9. junij 2021 

 
 

Zapisnik pripravil:     Predsednik:  
 

 
 
 

 
 

Janez Križaj      Vitomir Štruc   
  
 

 
 

Overovila: 

 

 
 
 

 
Klemen Grm      Luka Čehovin Zajc 

 
 
 

 
 


