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Spoštovani,

v medresorsko usklajevanje smo prejeli Informacijo za Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi 
Mednarodnega raziskovalnega centra o umetni inteligenci pod okriljem UNESCO. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpira pobudo Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, za ustanovitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco 
(IRCAI) pod okriljem UNESCO. Umetna inteligenca je eno izmed najperspektivnejših področij 
razvoja in Slovenija, kot država z dolgo tradicijo raziskovanja umetne inteligence, ki sega v 70. 
leta prejšnjega stoletja, razpolaga z vsemi potrebnimi kompetencami in kapacitetami na tem 
področju. Slovenski raziskovalci imajo namreč na področju umetne inteligence pomembno 
vlogo v svetovnem merilu, s številnimi mednarodno prepoznanimi dosežki.

Hkrati pa predlagamo, da se gradivo dopolni še z oceno finančnih posledic, kot izhaja iz 
priloženega gradiva z naslovom "Proposal for the establishment in Ljublanja, SLOVENIA, of an 
International Research Centre on Artificial Intelligence (IRCAI)"  (Tabela 5 na strani 18). 
Predvideni finančni viri obsegajo tako proračunska sredstva, kot tudi sredstva, ki jih predlagani 
center namerava pridobiti na osnovi EU in drugih mednarodnih projektov, svetovanj, 
sponzorstev in dogodkov, pri čemer je potrebno opozoriti na določena tveganja glede 
uspešnosti pridobivanja teh sredstev. 

Poleg tega, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologija pogreša večji poudarek prenosu 
znanja v gospodarstvo. Prav tako gradivu ni zaslediti nobene povezave z ustanovljenimi 
platformami, katerih namen je povezovanje raziskovalnih institucij, gospodarstva in drugih 
deležnikov. Inštitut Josef Stefan, v okviru katerega bo ustanovljen Mednarodni raziskovalni 
center za umetno inteligenco (IRCAI), je namreč nosilec enega od Strateško razvojnih 
inovacijskih partnerstev (t.i.) SRIP, katerega vsebine obsegajo tudi umetno inteligenco.  
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Zato predlagamo, da se med namene centra (Utemeljitve, točka 7) doda tudi "prenos znanja na 
področju umetne inteligence v gospodarstvo" ter da se pri namenu (e) izrecno poudari pomen 
sodelovanja z gospodarstvom in mreženje: "spodbujanje sodelovanja in mreženja raziskovalnih 
organizacij, gospodarstva in drugih deležnikov pri reševanju družbenih izzivov, povezanih z 
umetno inteligenco".

V primeru upoštevanja naših predlogov ministrstvo nima več pripomb. 

Lep pozdrav,

Zdravko Počivalšek
                      Minister

V vednost: gasper.hrastelj@gov.si
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