
Zapisnik 5. srečanja Koordinacije NVO za področje umetne inteligence

Datum in lokacija: petek, 11. februar 2022, videokonferenca https://meet.jit.si

Trajanje: 13:30 – 14:30

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

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 4. srečanja koordinacije z dne 1. oktobra 2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

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

Miha se je na AI4SI obrnil z vprašanjem glede vzpostavitve delovne skupine za povezovanje različnih 

deležnikov s področja umetne inteligence. Odgovora do današnjega srečanja ni dobil. V okviru AI4SI se 

komunicirajo priložnosti in organizirajo dogodki za gospodarstvo, v korespondenco katerih pa Miha ni 

vključen.

Sklep: Miha pošlje vabilo koordinacije NVO za umetno inteligenco za predstavnike AI4SI k udeležbi na 

naslednjem srečanju koordinacije. Namen srečanja je iniciativi AI4SI predstaviti aktivnosti in vlogo 

nevladnih organizacij na področju umetne inteligence in se pogovoriti o načinu sodelovanja.

AD3) Predlog CRP na temo zaupanja vredne UI, vloge standardov in odprte kode (izvajanje Nacionalnega 

programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence)

Koordinacija NVO za umetno inteligenco je prejela pobudo za sodelovanje pri pripravi projektnega 

predloga za razpis CRP na temo zaupanja vredne UI, vloge standardov in odprte kode (vzpostavitev 

vsebinskega okvira kaj vpliva na zaupanje javnosti). Udeleženci sestanka so se strinjali, da je to dobra 

priložnost za vzpostavljanje več deležniških partnerstev na področju umetne inteligence in vključevanje 

nevladnih organizacij kot zunanjih partnerjev v ciljno raziskovalne  projekte.

Sklep: Simon in Jurij pripravita predlog aktivnosti, ki bi jih v okviru takšnega projekta lahko izvajale 

nevladne organizacije in prispevale dodano vrednost k uresničevanju njegovih ciljev. Jurij posreduje 

predlog zainteresiranim kontaktom v akademski sferi.

AD4) Aktivnosti koordinacije NVO za področje umetne inteligence v letu 2022
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Udeleženci sestanka so predlagali, da se koordinacija NVO za področje umetne inteligence osredotoči na 

naslednje aktivnosti v letu 2022:

1) Izvedba delavnice o pomenu umetne inteligence, katere so prednosti za posameznika in civilno družbo, 

kako s strani skupnosti vzpostaviti nadzor nad podatkovni bazami v uporabi tehnologij umetne inteligence 

itd. (izvedba jeseni 2020 v okviru projekta the Future of Learning);

2) Vključitev nevladnih organizacij kot zunanjih partnerjev v ciljno raziskovalnih projekt na temo zaupanja 

vredne umetne inteligence;

3) Zagovarjanje izvedbe javnega razpisa za nevladne organizacije s strani pristojnega ministrstva za 

področje umetne inteligence na podlagi ukrepov 7.6 in 7.7 v Nacionalnem programu spodbujanja razvoja 

in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SREČANJ

Iniciativa AI4SI

Miha je na iniciativo AI4SI naslovil pobudo za predstavitev Koordinacijo NVO za področje umetne 

inteligence, vlogo nevladnih organizacij na področju in predloge za sodelovanje.

Simon je pri članicah Mreže NVO-VID preveril ali izvajajo oz. so izvedle projekte na področju AI.

RAZNO

/

Udeleženci sestanka niso imeli predlogov pod to točko.

NASLEDNJE SREČANJE KOORDINACIJE

Naslednje srečanje Koordinacije NVO za področje umetne inteligence bo potekalo v petek, 6. maja ob 15h 

prek videokonference https://meet.jit.si/NVO-VID-AI-6. Sestanki koordinacije potekajo vsak prvi petek v 

mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 20. februar 2022.
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