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Spoπtovani cenjeni gostje, kolegice in kolegi,
dovolite, da najprej povem, kako sem sam zaπel v 
raËunalniπtvo, saj v mojih gimnazijskih letih na zaËet-
ku sedemdesetih let preteklega stoletja raËunalniπtvo 
πe ni bilo neko obËe priznano πtudijsko podroËje, 
o katerem bi bilo mogoËe razmiπljati kot o svojem 
poklicu. Toda imel sem sreËo, da je na beæigrajski 
gimnaziji takrat obstajal izbirni predmet Uvod v 
raËunalniπtvo, ki sta ga pouËevala profesorja Ivan 
Bratko in Vladislav RajkoviË. Spomnim se, da se je 
eden od takratnih profesorjev matematike na gim-
naziji Ëudil, zakaj je med dijaki takπno zanimanje za 
raËunalniπtvo in programiranje, saj je napovedal, da 
bo vsa Slovenija v prihodnosti potrebovala najveË tri 
do πtiri raËunalnike. Toda take, z danaπnje perspekti-
ve povsem zgreπene napovedi, sploh niso bile redke. 
Ken Olsen, direktor Digital Equipment Corporation, 
podjetja, ki je bilo takrat eno od najbolj prestiænih 
proizvajalcev raËunalnikov, je πe leta 1977 izjavil, da 
si ne more predstavljati, zakaj bi si kdor koli æelel 
imeti raËunalnik doma!

Danes tako rekoË vsi ne le da imamo raËunalnike 
doma, v obliki mobilnih telefonov jih ves Ëas nosimo 
s seboj. Morda ni veË daleË Ëas, ko bomo imeli raËu-
nalnike vgrajene v svoja telesa?

Toda ne æelim prehitevati in ugibati, kam nas bo 
ta izredno hitri razvoj raËunalniπtva odnesel v priho-
dnosti. Moja danaπnja naloga je, da se ozrem v pre-
teklost, da bi laæje razumeli, kako smo priπli do tre-

nutka, ko proslavljamo dvajseto obletnico Fakultete 
za raËunalniπtvo in informatiko. Zato se bomo morali 
ozreti πe dlje v preteklost kot le do leta 1996, saj se 
je raËunalniπtvo kot akademska disciplina zaËelo na 
Univerzi v Ljubljani razvijati æe veliko prej.

Naj æe takoj na zaËetku poudarim, da pri razvoju 
raËunalniπtva kot akademske discipline v Sloveniji 
nismo zaostajali za razvitim svetom. RaËunalniπtvo 
kot mlada disciplina se je tudi v svetu zaËelo razvija-
ti, ko smo æe imeli svojo lastno univerzo.

Seveda v same zaËetke razvoja raËunalniπtva, ki 
so jih zaznamovali ENIAC v ZDA, Colossus v Veliki 
Britaniji in Zusejev raËunalnik v NemËiji, nismo mo-
gli poseËi, saj so bili prvi raËunalniki tesno poveza-
ni z vojaπkimi cilji med drugo svetovno vojno. Toda 
kmalu potem ko so na træiπËu postali dosegljivi prvi 
serijsko narejeni raËunalniki, so se ti pojavili tudi v 
Sloveniji.

Prvi uporabniki raËunalnikov v Sloveniji so bili 
tehniki in naravoslovci, po tehnoloπki plati so se z 
raËunalniki zaËeli ukvarjali predvsem elektrotehniki, 
po teoretski pa matematiki. Kot drugje po svetu se 
je zato raËunalniπtvo tudi v Ljubljani zaËelo razvijati 
v teh okoljih, tako na univerzi kot na Inπtitutu Joæef 
Stefan.

Za prvi raËunalnik v Sloveniji velja Zuse Z23, ki 
ga je Inπtitut Joæef Stefan kupil leta 1962. Na univer-
zi oziroma fakulteti pa smo prvi raËunalnik dobili 
leta 1971, to je bil IBM 1130, na katerem sem πe jaz, 
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najprej kot dijak in kasneje kot πtudent, naredil prve 
programerske korake. PreuËevanje in raziskovanje 
raËunalniπke tehnologije pa se je zaËelo æe vsaj deset 
let prej, bolj intenzivno predvsem po letu 1960, ko je 
bila ustanovljena samostojna Fakulteta za elektroteh-
niko in v njenem okviru Oddelek za πibki tok.

Izredno pomembna spodbuda razvoju raËu nal-
niπtva v Sloveniji je bila organizacija prestiæne kon-
ference IFIP leta 1971 v Ljubljani, ki jo je po zaslu-
gi uspeπnega lobiranja profesorjev Leskovarja in 
Æeleznikarja dobila Ljubljana in ne Beograd kot ta-
kratni politiËni in upravni center Jugoslavije. Sam 
sem πele pred nekaj leti spoznal, koliko velikih sve-
tovnih pionirjev raËunalniπtva se je takrat zaradi 
konference IFIP zbralo v Ljubljani.

©tudij raËunalniπtva se je na ljubljanski univer-
zi zaËel leta 1973 kot samostojna πtudijska smer po 
druhgem letniku πtudija elektrotehnike na Fakulteti 
za elektrotehniko. Leta 1978 sta se Fakulteta za ele-
ktrotehniko in Oddelek za matematiko na tedanji 
Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo dogovorila, 
da se samostojni πtudij raËunalniπtva na Univerzi v 
Ljubljani zaËne na Fakulteti za elektrotehniko, tako 
da strokovne raËunalniπke predmete prevzame Ka-
tedra za raËunalniπtvo in informatiko na Fakulteti za 
elektrotehniko, matematiËne predmete pa Oddelek 
za matematiko na takratni Fakulteti za naravoslovje 
in tehnologijo.

Samostojni πtudij raËunalniπtva od prvega letnika 
naprej se je zaËel izvajati leta 1981 in se je od takrat 
naprej le πe krepil tako po πtevilu πtudentov kot uËi-
teljev. ©tudij se je po drugem letniku razdelil na tri 
smeri: programska oprema, raËunalniπka logika in 
sistemi ter informatika. Leta 2004 se je skupaj z Od-
delkom za matematiko zaËel izvajati tudi interdisci-
plinarni πtudij raËunalniπtva in matematike. Fakul-
teta je uspeπno razvijala tudi podiplomske πtudijske 
programe. Izvajali smo dva magistrska podiplomska 
programa, in sicer RaËunalniπtvo in informatika ter 
Informacijski sistemi in odloËanje, ki je bil usmerjen 
bolj poslovno.

Nato je sledila bolonjska reforma, ki smo jo na fa-
kulteti izpeljali dokaj racionalno, brez nepotrebnega 
podvajanja πtudijskih programov. Takrat za razvoj 
raËunalniπtva æe omejujoËo delitev na tri πtudijske 
smeri smo presegli z enotnim in veËjim πtevilom 
izbirnih predmetov oziroma modulov, prejπnje ma-
gistrske podiplomske πtudije pa je nadomestil nov 
doktorski πtudijski program. Uspeπno smo se vkljuËi-

li tudi v interdisciplinarne in mednarodne πtudijske 
programe.

©tudij raËunalniπtva in informatike je bil do sedaj 
vedno bolj moπka zadeva, le na prehodu iz osemde-
setih v devetdeseta leta prejπnjega stoletja je kot po-
sledica usmerjenega izobraæevanja v srednjih πolah 
nekaj let deleæ deklet na raËunalniπtvu narastel na 
skoraj petdeset odstotkov.

Med mnoæico pedagoπkih sodelavcev, ki so gra-
dili in izvajali omenjene πtudijske programe, bi rad 
omenil tri, zdaj æe pokojne profesorje raËunalniπtva, 
ki so sodili v prvo generacijo uËiteljev na tem πtudiju. 
To so bili prof. Slavko Hodæar, prvi predstojnik Ka-
tedre za raËunalniπtvo in informatiko, ki je bila leta 
1975 ustanovljena na Fakulteti za elektrotehniko, 
prof. Silvin Leskovar in prof. Jernej Virant.

Razvoj informacijske tehnologije je gonilo ra-
zvoja raËunalniπtva. Gledano s tehnoloπkega vidi-
ka bi zato lahko kot prvo razvojno obdobje πtudija 
raËunalniπtva πteli obdobje pred osebnimi raËunalni-
ki, ko je bil dostop do raËunalnikov πe zelo omejen. 
Prvi raËunalniki so bile velike naprave, ki so jim bile 
namenjene cele dvorane, stregli pa so jim operaterji 
v belih haljah. Sam sem kot πtudent πe luknjal kar-
tonaste kartice, diplomo pa sem æe lahko delal sa-
mostojno na delovni postaji, toda veËinoma v drugi 
polovici noËi, saj so bili raËunalniki takrat πe pre-
veË maloπtevilni, da bi jih Ëez dan lahko uporabljali 
πtudenti.

Sledilo je obdobje osebnih raËunalnikov, ko so se 
raËunalniki postopoma zaËeli pojavljati na vseh de-
lovnih mizah in tudi doma. Takrat so se na fakulteti 
pojavile prve uËilnice z osebnimi raËunalniki, tako 
da se je praktiËno delo z raËunalniki lahko resno za-
Ëelo pri vseh raËunalniπkih predmetih. Tudi vse veË 
naπih πtudentov si je postopoma omislilo lastne raËu-
nalnike.

Naslednji velik tehnoloπki preskok je pomenil po-
jav interneta in svetovnega spleta, kar je zelo olajπalo 
poleg dostopa do literature in informacij tudi dostop 
do raznovrstne programske opreme in njenih te-
koËih posodobitev. Osebne raËunalnike so pri naπih 
πtudentih postopoma zamenjali prenosni raËunalni-
ki. Danes smo oËitno v obdobju mobilne tehnologije 
s tablicami in predvsem inteligentnimi mobilnimi te-
lefoni ter zaradi tega nenehne dosegljivosti.

V skladu s tehnoloπkim razvojem so se razvijala 
tudi raziskovalna podroËja na fakulteti. Na zaËetku 
je bil glavni poudarek na strojni opremi. Ne nazadnje 
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tudi zato, ker so πe v Ëasu Jugoslavije v Sloveniji ob-
stajali ambiciozni nastavki industrije raËunalniπke 
opreme. Hkrati se je krepilo teoretiËno raËunalniπtvo, 
tako da glede tega nismo bili veË povsem odvisni od 
matematikov. Æe zelo zgodaj se je zaËelo razvijati 
raziskovalno podroËje umetne inteligence, zaradi ka-
terega ima ljubljanska fakulteta za raËunalniπtvo tudi 
najveËji mednarodni ugled. S πiritvijo uporabe raËu-
nalnikov v gospodarstvu in javni upravi pa se je na 
fakulteti uspeπno zaËela razvijati tudi informatika.

RaËunalniki se danes πirijo na skoraj vsa podroËja 
æivljenja. Ker se vedno veË podatkov ‡ od raznora-
znih meritev, besedil, govora, zvoka in slikovnega 
gradiva ‡ seli v digitalno obliko oziroma se v vedno 
veËji meri kar rojeva v digitalni obliki, se odpira-
jo moænosti za analizo in interpretacijo te ogromne 
koliËine podatkov s pomoËjo raËunalniπkih metod. 
Novejπa podroËja, na katera prodirajo raËunalniki, 
so na primer analiza genetskih podatkov in digital-
na humanistika. RaËunalniËarji, ki razvijamo nove 
metode, postajamo zato vedno bolj interdisciplinar-
ni. Tudi na gospodarskem podroËju so raËunalniËarji 
pogosto tisti, ki so zaradi svojega globljega vpogleda 
v zmoænosti raËunalniπke analize ustanovili πtevilna 
uspeπna zagonska podjetja. Mnogi naπi diplomanti 
so zato tudi med ustanovitelji novih podjetij.

Zaradi naπega zavedanja o pomenu raËunalniπtva 
in informatike za uspeπen razvoj sodobne druæbe naπa 
fakulteta na to redno opozarja in daje pobude za veËjo 
vlogo raËunalniπkega izobraæevanja æe v osnovnih 
πolah. Danes ni dovolj le znati uporabljati raËunalnik, 
danes bi se moral vsak πolar nauËiti programirati, da 
bi usvojil algoritmiËen naËin razmiπljanja, ki v bistvu 
πele omogoËa res kreativno uporabo raËunalnikov. Da 
bi okrepili to zavedanje med mladimi generacijami, 
naπa fakulteta æe vrsto let organizira poletne delavni-
ce za osnovnoπolce in dijake.

RaËunalniπtvo je ena od najbolj propulzivnih mo-
dernih disciplin. Zato ustanovitev samostojne fakul-
tete pred dvajsetimi leti ni bila vpraπljiva. Prvi zunanji 
znak vedno veËje vloge raËunalniπtva je bilo æe pre-
imenovanje Fakultete za elektrotehniko v Fakulteto 
za elektrotehniko in raËunalniπtvo leta 1989. ©tevilo 
πtudentov raËunalniπtva je iz leta v leto naraπËalo, 
toda zaradi prostorskih omejitev ni bilo veË mogoËe 
poveËevati vpisa, primanjkovalo je tudi prostora za 
raziskovalne laboratorije. Prof. Duπan Kodek je v teh 
okoliπËinah prevzel pobudo in organiziral ustanovi-
tev samostojne Fakultete za raËunalniπtvo in infor-

matiko, katere dvajsetletnico praznujemo danes, in 
postal njen prvi dekan.

Takoj po ustanovitvi samostojne fakultete smo za-
Ëeli iskati reπitev naπih prostorskih teæav. Najprej smo 
iskali lokacijo za novo stavbo v bliæini Fakultete za 
elektrotehniko, Fakultete za matematiko in fiziko ter 
Instituta Joæef Stefan. Æal so vse moæne lokacije v ti-
stem okolju zahtevale predhodno reπitev denacionali-
zacijskih postopkov, ki pa so se radi zapletli in zavle-
kli. Zato je bila odloËitev, da s Fakulteto za kemijo in 
kemijsko tehnologijo zdruæimo napore pri reπevanju 
prostorskih teæav, zelo modra. Tako smo priπli tudi 
do evropskega financiranja skupne gradnje. Od po-
gajanj v zvezi z lokacijo, arhitekturnim naËrtovanjem, 
financiranjem in konËno do konËanja gradnje je prete-
klo kar nekaj let. Toda danes lahko z uæitkom delamo 
v prekrasnih novih prostorih. VËasih imam obËutek, 
da se je πele s selitvijo v novo stavbo res konËal pro-
ces ustanavljanja nove fakultete, saj je fakulteta s tem 
dosegla tudi jasno fiziËno identiteto v slovenskem 
visokoπolskem prostoru in v javnosti nasploh.

Za fakulteto se je s selitvijo zaËelo novo razvojno 
obdobje. V naπe πtudijske programe si æelimo prite-
gniti πe boljπe kandidate, ne le iz Slovenije, ampak 
iz πirπega mednarodnega okolja. Prav tako æelimo 
okrepiti mednarodno sodelovanje naπih uËiteljev in 
raziskovalcev, pridobiti veË raziskovalnih projektov 
iz evropskih programov in iz gospodarstva. Danes 
ima veË kot pet naπih uËiteljev doktorate z uglednih 
tujih univerz, nekateri naπi diplomanti pa zasedajo 
uËiteljska mesta na prestiænih tujih univerzah. Geslo 
za naπo neposredno prihodnost je torej internaciona-
lizacija. Toda internacionalizacija ne sme biti sama 
sebi namen, smiselna je le v sluæbi izboljπevanja celo-
vite kakovosti slovenskega visokoπolskega prostora.

Da bi naπe cilje dosegli hitreje in z njimi segli πe 
viπje, pa po mojem globokem prepriËanju potrebuje-
mo svobodno akademsko okolje, kar pomeni zado-
stno in stabilno financiranje za naπe delovanje. Pred-
vsem pa si æelim delovnega vzduπja brez odveËnega 
administriranja in utesnjujoËih normativov. Pretira-
na uniformiranost ubija kreativnost, zato naj vsak 
Ëlan naπe akademske skupnosti daje zgled drugim 
predvsem z lastnim delovanjem in ne z izmiπljanjem 
novih in novih pravil obnaπanja, ki jih nato æelijo vsi-
liti πe vsem ostalim.

Vivat, crescat, floreat academia!

Franc Solina
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