
Zapisnik 4. srečanja Koordinacije NVO za področje umetne inteligence

Datum in lokacija: petek, 1. oktober 2021, videokonferenca Meet.kersnikova.org 

Trajanje: 15:00 – 16:00

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

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 3. srečanja koordinacije z dne 3. septembra 2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Poročilo o dogajanju v iniciativi AI4SI (Miha Godnič, IZRIIS)

Miha je predstavil dogajanje v iniciativi AI4SI v mesecu septembru.

Sklep: Miha predlaga iniciativi AI4SI, da skupaj z Jurijem na naslednjem srečanju iniciative predstavita 

Koordinacijo NVO za področje umetne inteligence, vlogo nevladnih organizacij na področju in predloge za 

sodelovanje.

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

Eden izmed načinov izboljšanja prepoznavnosti nevladnih organizacij je organizacija dogodkov. Udeleženci 

sestanka so se strinjali, da se organizira dogodek na temo umetne inteligence in nevladnih organizacij. V 

prvem delu dogodka bi potekale predstavitve projektov NVO na področju AI, v drugem delu pa več 

deležniška razprava na temo sodelovanja pri izvajanju Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in 

uporabe umetne inteligence.

Sprejeti sklepi:

3.1) Jurij preveri možnosti za organizacijo skupnega dogodka Mreže NVO-VID, Platforme KONS, Festivala 

Grounded in ostalih civilno družbenih akterjev na področju umetne inteligence. 

3.2) Miha preveri ali obstaja kakšno študentsko društvo, ki se ukvarja s področjem AI in bi se želelo vključiti 

v organizacijo dogodka.
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3.3) Simon vpraša članice Mreže NVO-VID ali izvajajo oz. so izvedle projekte na področju AI ter ali so 

zainteresirane za sodelovanje pri izvedbi dogodka. 

3.4) Na podlagi povratnih informacij se na naslednjem sestanku koordinacije pripravi predlog programa 

dogodka.

AD4) Konferenca »The Future of living with AI«

Jurij je predstavil vsebine s konference »The Future of living with AI«. Na povezavi 

https://www.thefutureofliving.eu/news so objavljeni kratki poljudni video prispevki na temo AI.

Sprejeti sklep: 

Video prispevke se posreduje v informacijo članicam Mreže NVO-VID. 

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SREČANJ

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

1) Na e-naslove CNVOS in Koordinacije vsebinskih NVO mrež Slovenije in Mreže NVO-VID je bilo 

posredovano vabilo zainteresiranim nevladnim organizacijam k udeležbi na sestanku koordinacije.

2) Mreža NVO-VID je na oktobrskem sestanku z Direktoratom za informacijsko družbo izpostavila pomen 

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

prostovoljstva).

RAZNO

Jurij je delil informacijo o zanimivem projektu »Anatomija AI« https://anatomyof.ai/.

NASLEDNJE SREČANJE KOORDINACIJE

Naslednje srečanje Koordinacije NVO za področje umetne inteligence bo potekalo v petek, 5. novembra ob

15h prek videokonference https://meet.kersnikova.org/NVO-VID-AI-5. Sestanki koordinacije potekajo vsak 

prvi petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 14. oktober 2021.
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