
Zapisnik 3. srečanja Koordinacije NVO za področje umetne inteligence

Datum in lokacija: petek, 3. september 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 15:00 – 16:25

Prisotni: predsedujoči Jurij Krpan (Kapelica), Neja Samar Brenčič (IZRISS), Miha Godnič (IZRIIS), Monika 

Špital (STEP Inštitut), Kristijan Tkalec (Biotehna), Samo Zorc (Ministrstvo za javno upravo) in Simon 

Delakorda (INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 2. srečanja Koordinacije NVO za področje umetne inteligence z dne 2. julija 

2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Poročilo o dogajanju v iniciativi AI4SI 

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

tednu umetne inteligence organizirala dva seminarja (več informacij na https://ai4si.gzs.si/b/vabljeni-na-

teden-ai4si--umetna-inteligenca-za-slovenijo). Iniciativa je imela dva sestanka na temo povezovanja 

deležnikov iz različnih sektorjev. V zvezi s povezovanjem deležnikov bo oblikovana širša delovna skupina. 

Iniciativa je aktivna tudi na Linkedin-u.

V zvezi s poročilom ni bilo sprejetih sklepov.

AD3) Predstavitev Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v 

Republiki Sloveniji do leta 2025 

Mag. Samo Zorc (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo) je predstavil ukrepe 

nacionalnega programa, ki se nanašajo na nevladne organizacije in predvideno časovnico izvajanja. Ukrepi 

za nevladne organizacije so bili vključeni v program na podlagi delavnice, ki je potekal v oktobru 2020 in se 

nanašajo na naslednje aktivnosti:

a) sodelovanje v koordinaciji nacionalnih razvojnih deležnikov v okviru Slovenske digitalne koalicije;

b) partnerstva na razpisih CRP prek vključevanja specifičnih ekspertiz in strokovnega znanja nevladnih 

organizacij v temeljno raziskovanje (ukrep št. 10);

c) partnerstva z razvijalci in uporabniki na javnih razpisi za raziskovalne in razvojno inovacijske projekte, ki 
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se nanašajo na razvoj UI prototipov pri naslavljanju dejanskih potreb in pričakovanj ciljnih skupin (ukrep 

3.3);

d) izvajanje projektov iz naslova javnega razpisa za informirane, promocijo in izobraževanje ciljnih skupin 

(ukrep 7.6 – vzpostavljanje zaupanja javnosti v UI in javnega razpisa za povezovanje in koordinacijo 

nevladnih organizacij na področju umetne inteligence (ukrep 7.7 – NVO kot ambasadorji UI v svojih 

skupnostih).

Na Ministrstvu za javno upravo potekajo oblikovanje upravljavske strukture (delovne skupine vlade) za 

izvedbo nacionalnega programa, priprava akcijskega načrta in aktivnosti za zagotovitev sredstev za izvedbo 

ukrepov. Izvajanje nacionalnega programa se bo predvidoma začelo naslednje leto. 

Udeleženci sestanka so se zahvalili mag. Samo Zorcu za predstavitev Nacionalnega programa spodbujanja 

razvoja in uporabe umetne inteligence, ki je podala koristen vpogled v cilje in aktivnosti države Slovenije na

tem področju. Sledila je razprava o vlogi in načinu sodelovanja nevladnih organizacij pri izvajanju 

nacionalnega programa (povzetek razprave je zapisan v točki AD3).

V zvezi s predstavitvijo ni bilo sprejetih sklepov.

AD3) Predlogi za izboljšanje prepoznavnosti nevladnih organizacij kot deležnikov in vzpostavitev povezav

z drugimi sektorji s poudarkom na izvajanju Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe 

umetne inteligence

Udeleženci sestanka so poudarili, da je potrebo vzpostaviti kapacitete nevladnih organizacij za izvedbo 

ukrepov, ki so predvideni v nacionalnem programu. Situacija Covid-19 je prinesla tudi slabe izkušnje z 

digitalizacijo (krepitev nezaupanja v digitalne tehnologije), po drugi strani obstaja šibko poznavanje umetne

inteligence v nevladnem sektorju. Dodaten izziv predstavlja tudi neprepoznavnost nevladnih organizacij kot

legitimnih in relevantnih deležnikov s strani gospodarstva in raziskovalnih organizacij. Nevladne 

organizacije želijo dejanskega partnerskega sodelovanja na javnih razpisih iz naslova nacionalnega 

programa. K temu bi lahko prispevale dodatne točke za vključevanje ustreznih NVO partnerjev v konzorcije.

Sprejeti sklepi:

3.1) Koordinacija NVO za področje umetne inteligence bo svoje aktivnosti v zvezi z vzpostavljanjem 

kapacitet nevladnih organizacija za izvajanje ukrepov nacionalnega programa za umetno inteligenco 

osredotočila na naslednje štiri cilje: 

a) širitev koordinacije z vključevanjem zainteresiranih NVO in ozaveščanje NVO sektorja o umetni 

inteligenci;

b) informiranje drugih deležnikov (predvsem gospodarstva in raziskovalnih organizacij) o vlogi NVO na 
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področju umetne inteligence; 

c) vzpostavljanje projektnih partnerstev med nevladnimi organizacijami in ostalimi sektorji pri izvajanju 

ukrepov nacionalnega programa;

d) vzpostavitev pogojev za sodelovanje NVO v koordinaciji nacionalnih razvojnih deležnikov v okviru 

Slovenske digitalne koalicije.

3.2) Na e-naslov CNVOS, Koordinacije vsebinskih NVO mrež Slovenije, Mreže regionalnih stičišč NVO in 

Mreže NVO-VID bo posredovano vabilo zainteresiranim nevladnim organizacijam k udeležbi na naslednjem 

sestanku koordinacije.

3.3) Koordinacija bo v primeru dovolj velikega interesa znotraj NVO sektorja organizirala razpravo na temo 

umetna inteligenca in nevladne organizacije (do konca leta 2021). 

3.4) Jurij Krpan in Miha Godnič bosta na sestanku Iniciative AI4SI predstavila Koordinacijo NVO za umetno 

inteligenco, vlogo nevladnih organizacij na področju UI in predloge za sodelovanje.

3.5) Mreža NVO-VID bo na oktobrskem sestanku z Direktoratom za informacijsko družbo izpostavila pomen 

izvajanja ukrepa spodbujanja sodelovanja NVO v Slovenski digitalni koaliciji (Strategija razvoja NVO in 

prostovoljstva). Izvajanje ukrepa bo omogočilo lažje vključevanje nevladnih organizacij v koordinacijo 

nacionalnih razvojnih deležnikov za UI v okviru koalicije.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SREČANJ

AD1) Predstavitev Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v 

Republiki Sloveniji do leta 2025 

Program je bil predstavljen s strani Direktorata za informacijsko družbo (mag. Samo Zorc) na sestanku 

koordinacije 3. oktobra 2021.

RAZNO

Maša Malovrh, Neja Samar Brenčič in Kristijan Tkalec so kot predstavniki nevladnih organizacij sodelovali 

pri snemanju video prispevka za konferenco s področja umetne inteligence v okviru Predsedovanja 

Slovenije Svetu EU. Med drugimi so izpostavili pomen UI za zdravje na daljavo, enakopraven dostop do e-

zdravja, boljše zbiranje podatkov, zaupanje v delitev podatkov ter opozorili na vlogo regulacije, standardov 

in etičnih izhodišč uporabe UI.

Jurij Krpan je delil informacijo o mednarodni konferenci »The Future of living with AI«, ki bo potekala v 
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Bruslju in povabil zainteresirane k spremljanju dogodka na https://www.thefutureofliving.eu/.

NASLEDNJE SREČANJE KOORDINACIJE

Naslednje srečanje Koordinacije NVO za področje umetne inteligence bo potekalo v petek, 1. oktobra ob 

15h prek videokonference https://meet.kersnikova.org/NVO-VID-AI-  4  . Sestanki koordinacije potekajo vsak 

prvi petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 19. september 2021.
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