
Zapisnik 2. srečanja Koordinacije NVO za področje umetne inteligence

Datum in lokacija: petek, 2. julij 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: predsedujoči Jurij Krpan (Kapelica), Miha Godnič (IZRIIS) in zapisnikar Simon Delakorda (INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 1. srečanja Koordinacija NVO za področje umetne inteligence z dne 5. marca 

2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Aktivnosti koordinacije v povezavi z Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe 

umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (NpUI)

Vlada RS je sprejela Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki 

Sloveniji do leta 2025 (NpUI) https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/

show/6741. V programu so predvideni ukrepi za nevladne organizacije. 

Na septembrski sestanek koordinacije bo povabljen g. Samo Zorc (Direktorat za informacijsko družbo na 

Ministrstvu za javno upravo), da podrobneje predstavi ukrepe, ki se nanašajo na nevladne organizacije in 

časovnico njihovega izvajanja.

AD3) Poročilo o dogajanju v iniciativi AI4SI 

Miha Godnič (IZRIIS), predstavnik mreže NVO-VID v AI4SI, je poročal o dogajanju v iniciativi. IA4SI se največ 

ukvarja s predlogi za prenos znanja na področju umetne inteligence v prakso prek raziskovalnih organizacij 

in podjetij, ki že imajo rešitve (npr. vavčerji za vpeljavo umetne inteligence v podjetja v okviru DIH 

Slovenija, načrt za vpeljavo umetne inteligence v različne storitve). Aktualni področji sta tudi etika umetne 

inteligence in uporaba AI v zdravstveni medicini. Iniciativa se je ukvarjala tudi z identifikacijo ciljnih 

javnosti. V zvezi s tem je bil izpostavljen izziv, na kakšen način v iniciativo AI4SI učinkovito vključevati 

vsebine in poglede nevladnih organizacij na umetno inteligenco. Drugi izziv predstavlja vključevanje rešitev 

umetne inteligence v nevladni sektor.

Na naslednjem sestanku koordinacije se zato pripravi nabor predlogov za izboljšanje prepoznavnosti 

NVOjev kot deležnikov na področju umetne inteligence in vzpostavitev povezav z drugimi sektorji.
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AD4) Potrditev predstavnika koordinacije NVO za področje AI

Prek dopisnega seznama NVO-VID s strani članic mreže ni bilo zadržkov glede predloga, da se za 

predstavnika koordinacije nevladnih organizacij za področje umetne inteligence imenuje Jurija Krpana 

(Kapelica). Udeleženci srečanja so potrdili Jurija Krpana za predstavnika koordinacije NVO za področje AI.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SREČANJ

AD1) Informiranje prek dopisnega seznama mreže NVO-VID

Vzpostavljeno je obveščanje članic Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo o aktualnih 

informacijah s področja umetne inteligence prek dopisnega seznama mreže (ključnik AI v naslovu sporočil).

AD2) Poročanje o iniciativi AI4SI

Predstavnik mreže NVO-VID v iniciativi AI4SI Miha Godnič (IZRIIS) je poročal o dogajanju v iniciativi.

AD3) Vsebina izjave Slovenske digitalne koalicije »Umetna inteligenca v Sloveniji - izkoristimo svoj 

potencial!«

Koordinacija ni obravnavala točke, ker izjava ni več aktualna. 

AD4) Izbora predsedujočega / predsedujoče koordinaciji

Za predstavnika koordinacije nevladnih organizacij za področje umetne inteligence je bil izbran Jurij Krpan 

(Kapelica). 

RAZNO

Na spletni strani Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo je objavljen članek »Kaj je umetna 

inteligenca« in zakaj je pomembna https://www.informacijska-druzba.org/2021/05/14/kaj-je-umetna-

inteligenca-in-zakaj-je-pomembna/.

Članice in članice mreže NVO-VID so na povabilo STEP Inštituta sodelovali v video intervjujih na temo 

umetne inteligence. 

NASLEDNJI SREČANJE KOORDINACIJE

Naslednje srečanje Koordinacije NVO za področje umetne inteligence bo potekalo v petek, 3. septembra 

ob 15h prek videokonference Arnes VID. Sestanki koordinacije potekajo vsak prvi petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 26. julija 2021.
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