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Janša za Hofer, 
Kučan za Mercator 

P oznam kar nekaj ljudi, ki se jim 
je Mercator zameril, saj se jim 
je priskutil nacionalni interes, 
zaradi katerega slovenskega 

megatrgovca nismo hoteli prodati zlob-
nim Hrvatom, in tako smo izgubili nekaj 
sto milijonov evrov. In ker je nacionalni 
interes kučanovsko-mencingerjanski 
nateg, se človek, ki se mu je Mercator 
priskutil zaradi te prevare, samodejno 
prišteva med janšiste – tako bi dejal 
komunist, vse v skladu z našo črno- 
rdečo logiko. »Janšist« tako iz protesta 
nakupuje v Hoferju, ki naj bi po kuča-
novsko-mencingerjanski pameti pomenil 
pljunek v obraz slovenskemu nacional-
nointeresnemu patriotizmu. Spar, Tuš in 
še kateri trgovec so v tej folklori politično 

manj prepoznavni. Malo me je sicer zmedlo, ko sem znanega slovenskega 
tajkuna, ki je vselej pridigal o nacionalnem interesu, srečal, ko je vstopal v 
Hofer, a morda je samo zašel ...

Gornje trditve lahko vzamete šaljivo ali pa tudi ne. Včasih so kontro-
verzna tudi prizadevanja slovenskih pridelovalcev in predelovalcev 
hrane ter trgovcev, da bi kupovali čim več domačih živil. Jejmo lokalno, 
slovenski izvor in tako naprej, taka oglaševalska sporočila nam tako rekoč 
neprenehoma brenčijo v glavah. Imajo tudi širši smisel, ne gre samo za 
prijeme, s katerimi bi zaradi nekega patriotizma radi na hitro zaslužili. 
Dejansko so pridelava, predelava in prodaja hrane podjetniška priložnost, 
ki jo zanemarjamo, in tako smo kot država pri samooskrbi s hrano na sa-
mem repu. In to ni dobro tudi zato, saj je lokalna hrana, ki je ni treba da-
leč transportirati, ponavadi boljša in tudi cenejša. Pri tem imamo težave, 
saj smo zaradi subjektivnih in tudi objektivnih dejavnikov manj učinkoviti 
kot tuji tekmeci.

Apel trgovcev, naj bomo kupci prehransko zavedni, naj podpiramo 
slovenskega kmeta in podjetnika, le redke pusti hladne. Če sta cena in 
kakovost sprejemljivi, rajši porabim svoj denar pri nekom, ki ga poznam, 
ki mu zaupam in s komer morda celo poslovno sodelujem. A patriotizem, 
s katerim trgovci apelirajo na porabnike, ima tudi negativno plat, poleg 
tega, da je vse skupaj zaradi prenasičenosti lahko kontraproduktivno, se 
zdi, da prehaja v prenakopičen in tu in tam histerični nacionalizem, ki ni-
ma zveze s kakovostjo in pametjo, temveč z občutki nacionalne večvred-
nosti. Beden je recimo argument, da kraški pršut ne more biti kraški, če je 
narejen iz madžarske svinje. Prvič je do Madžarske le skok, gre za lokalne 
svinje. A so madžarske zanič, ker so madžarske in ker je splošno znano, 
da imamo od Madžarov večvredni Slovenci boljše? No, ko sem zadnjič 
bil v madžarski trgovini (Tesco), sem se kar malo nasmejal, ko so z letaki 
oglaševali kakovost madžarskega porekla svinj ... 

Svoje resnično ceniš tedaj, ko globoko spoštuješ tudi tuje. Nesmiselna je 
recimo trditev nekdanjega Mercatorjevega menedžerja, uganite koga, ki 
mi je že davno tega zabrusil, da je italijanska delikatesa, ki sem si jo drznil 
pohvaliti, lepša od naše zato, ker Italijani z injekcijo v meso vbrizgajo bar-
vila, saj veš, Italijani pač.

Seveda je vse povezano s ceno, kakovostjo, patriotizem je koristen in lep, 
a ko se sprevrže v negativni nacionalizem, željo po avtarkiji in celo rasi-
zem, pa postane ogaben.

Je lokalna domača 
svinja boljša od lokalno 
ogrske? 

Weekend je redna priloga časnika 
Finance. izhaja ob petkih.

Petek, 

21. Februarja
SOČI – polfinalna tekma hokeja 

na ledu med Švedsko in Finsko 

ob 13. uri, ob 13.45 slalom za 

ženske (drugi tek ob 17.15). ob 

18. uri druga polfinalna tekma 

v hokeju na ledu med zda in 

kanado.

SEJEM – slovenski razstav-

ljavci vabijo na goriški dan na 

sejmu expomego v italijanski 

gorici.

KRANJSKA GORA – nočno 

tekmovanje kralj veleslaloma 

na sedežnici kekec.

SURS – rezultati februarske 

raziskave o razpoloženju med 

porabniki.

Sobota, 

22. Februarja

BLED – svetovno prvenstvo 

v zimskem plavanju na zuna-

njem kopališču grand hotela 

toplice.

KRANJSKA GORA – 12. 

dobrodelni veleslalom lions 

ski open.

EUROSANK – jubilejni, 10. 

najatraktivnejši slalom na pok-

ljuki v zgodovini slovenstva.

Nedelja, 

23. Februarja
SOČI – ob 13. uri tekma hokeja 

na ledu za moške za zlato meda-

ljo, ob 17. uri sklepna slovesnost 

zimskih olimpijskih iger.

Ponedeljek, 

24. Februarja
SKUPŠČINA – sklicuje jo 

družba datalab tehnologije.

M ed slovenskimi strokovnjaki infor-
macija o Googlovem astronomskem 
nakupu podjetja DeepMind (glej stran 
5) ni povzročila kakšnega dviganja 

obrvi. Marko Grobelnik iz laboratorija za umetno 
inteligenco pri Institutu Jožefa Stefana (IJS) pravi, da 
gre, tako kot pri podobnih strateških akvizicijah ve-
likih podjetij, za tipično preprosto logiko. »Google je 
predvsem kupil bolj ali manj uigrano ekipo strokov-
njakov, ki delajo na področju strojnega učenja, sku-
paj s tehnologijo, ki so jo razvijali zadnja leta. Google 
ima na področju strojnega učenja sicer zelo veliko 
zelo dobrih strokovnjakov, razširitev ekipe z novimi 
75 ljudmi – iz DeepMinda – pa lahko le pomaga pri 
razvoju novih produktov in servisov.«

Govorice, da DeepMind ali kdo drug razvija računalni-
ke, ki razmišljajo kot ljudje, so po Grobelnikovem mne-
nju predvsem pompozna reklama. Zelo verjetno ima 
DeepMind implementacijo kakšnega od znanih pristo-
pov k strojnemu učenju in morda so ga uspešno upora-
bili pri kakšnem od relevantnih problemov. Karkoli pa 
so naredili, pravi Grobelnik, je gotovo še zelo daleč od 
spontanega človeškega razmišljanja ali česa podobne-
ga. »Če bi bilo karkoli o simulaciji človeških možganov 
res, bi raziskovalci – tudi mi na IJS – to vedeli precej prej 
kot kakšno podjetje; tak je pač ekosistem inoviranja na 
tem področju. Vsak preboj, teh je v resnici zelo malo, 
je takoj opažen. Presenečenj tako rekoč ni.«

Metode strojnega 
učenja je treba 
razumeti predvsem 
kot pripomoček, 
ki nam omogoča 
obvladovati kom-
pleksnost v podat-
kih, ki je ročno ne 
bi mogli obvladati 
v enakem času kot 
računalnik. 

 " Marko Grobelnik, 
laboratorij za umetno 
inteligenco na Institutu 
Jožefa Stefana

Peter Frankl
glaVni urednik in direktor
peter.frankl@finance.si

u vo d n i k

Ǫ GORAZD SUHADOLNIK
finance@finance.si

kaj so globalno »vroče« teme umetne inteligence, kaj zmorejo (in česa ne) 
pametne tehnologije in kaj se v zvezi s tem dogaja v Sloveniji.

Pri nas deluje več 
mednarodno uve-
ljavljenih razisko-
valnih skupin, ki 
pokrivajo področja 
strojnega učenja, 
podatkovnega 
rudarjenja, vizual-
nih sistemov, bio-
informatike, raču-
nalniškega vida, 
robotike, obdelave 
naravnega jezika 
in kognitivnih teh-
nologij.
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od računalnika,  
ki misli namesto nas


