
Zapisnik 1. srečanja Koordinacije NVO za področje umetne inteligence

Datum in lokacija: petek, 5. marec 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 14:00 – 15:20

Prisotni: Stanko Blatnik (IPAK), Miha Godnič (IZRIIS), Katja Kmetec (IZRIIS), Jurij Krpan (Kapelica), Maša 

Malovrh (Beletrina), Mohor Pleničar (IZRIIS), Barbara R. (Beletrina) in zapisnikar Simon Delakorda (INePA).

PREGLED UGOTOVITEV

I. Stanje / ključni izzivi na področju umetne inteligence (AI) z vidika nevladnih organizacij

- prisotne nevladne organizacije so predstavile svoje aktivnosti na področju AI in pri tem izpostavile 

omejene finančne, kadrovske in razvojne kapacitete za izvajanje projektov na strokovno zelo zahtevnem 

področju umetne inteligence;

- predstavljen je bil pregled dosedanjih aktivnosti mreže NVO-VID na področju umetne inteligence in 

umestitev NVO v Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v RS do leta 

2025;

- pojavlja se vrsta dilem, kje, kako in kakšen način je zdravo vključevati AI v življenje ljudi. Posebej pereča so

vprašanja, ki so povezana z odgovornostjo in etičnimi vidiki uporabe umetne inteligence;

- izpostavljen je bil problem popačene predstave, kaj je umetna inteligenca in nerealna pričakovanja, kaj bo

prinesla. Potrebna je demistifikacija AI;

- odsotnost čezsektorskega dialoga med različnimi deležniki (razvijalci algoritmov so nedostopni, 

prezasedeni, ujeti v svojo tehnologijo); 

- prisotni so se strinjali, da lahko nevladne organizacije učinkovito pomagajo pri vzpostavljanju zaupanja 

javnosti v umetno inteligenco preko izobraževalnih, ozaveščevalnih in zagovorniških aktivnosti.

II. Pričakovanja glede delokroga in aktivnosti Koordinacije NVO za področje umetne inteligence

A) Ozaveščanje in izobraževanje

- ozaveščanje in izobraževanje različnih skupin uporabnikov (tudi otrok in mladostnikov preko 

medvrstniškega učenja) za visoka pričakovanja glede zaupanja, katerim se bodo morali prilagajati 
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ponudniki rešitev na področju umetne inteligence;

- izobraževanje javnosti o problemskih področij AI kot sta intelektualna lastnina in zasebnost.

B) Zagovorništvo

- proaktivno oblikovanje in objavljanje stališč, pozivov ter refleksij, kateri interesi določajo razvoj, aplikacije 

in načine uporabe umetne inteligence;

- prizadevanje za družbeno pravične posledice umetne inteligence in opozarjanje na digitalno ločnico na 

področju AI (vidik porazdelitve znanja);

- dialog s pristojnimi ministrstvi in vključevanje v delovne skupine;

- udeleževanje na dogodkih in forumih o umetni inteligenci (npr. med predsedovanjem Slovenije Svetu EU).

C) Razvojni projekti

- zbiranje predlogov za AI projekte kot npr. razvoj AI aplikacij za izvajanje razpisnih postopkov, za objektivno

ocenjevanje razpisov, za preverjanje konsistentnosti zakonodaje ali različne načine uporabe podatkov;

- vključevanje nevladnih organizacij v razvojne projekte, da bodo aplikacije uporabniško naravnane in 

vredne zaupanja.

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Informiranje prek dopisnega seznama mreže NVO-VID

1.1) Aktualne informacije s področja umetne inteligence za nevladne organizacije se posredujejo prek 

dopisnega seznama mreže NVO-VID (ključnik AI v naslovu sporočil);

1.2) Predstavnik mreže NVO-VID v iniciativi AI4SI (Miha Godnič, IZRIIS) poroča koordinaciji o dogajanju v 

iniciativi;

1.3) Koordinacija bo na naslednje srečanju obravnavala vsebino izjave Slovenske digitalne koalicije 

"Umetna inteligenca v Sloveniji - izkoristimo svoj potencial!", ki je objavljena na 

http://digitalna.si/novice/izjava-umetna-inteligenca-v-sloveniji-izkoristimo-svoj-potencial;

1.4) Koordinacija se bo na naslednjem srečanju dogovorila glede izbora predsedujočega / predsedujoče 

koordinaciji.

AD2) Naslednje srečanje koordinacije

Naslednje srečanje Koordinacije NVO za področje umetne inteligence bo potekalo v petek, 2. aprila ob 15h
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prek videokonference Arnes VID. Sestanki koordinacije bodo potekali vsak prvi petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 13. marec 2021.
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