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Poročilo

Teološka fakulteta  
v akademskem letu 2011/2012

Poročilo dekana za študijsko leto 2011/2012 je obravnaval akademski zbor na 
svoji 8. seji, ki je bila 4. junija 2012. Kot zanimivost te seje velja omeniti, da 

sta se tokrat v nasprotju s tradicijo predstavila kandidata za dekana. Potem ko je 
akademski zbor potrdil oba kandidata kot primerna za opravljanje službe dekana, 
je bil na seji senata izvoljen red. prof. dr. Christian Gostečnik.

Poročilo razkriva, da se v zapletenih razmerah in neprijaznem ozračju do te-
oloških znanosti zmanjšuje število študentov in študentk na naši fakulteti. Če-
prav empirične raziskave, ki smo jo izvedli v okviru Komisije za kakovost, name-
njajo študiju in programom naše fakultete zelo dobro oceno, morajo diplomant-
ke in diplomanti računati z dejstvom, da poklicno okolje profil teologa oz. teo-
loginje spremlja z zadržanostjo, kar otežuje prve poklicne korake in že ob za-
četkih študija spodbuja bolj pragmatične izbire. Fakulteta je otežene okoliščine 
poskušala izkoristiti tudi kot izziv za bolj kakovostno delo, zlasti na raziskoval-
nem področju. Tako smo se dokaj pogumno odzvali na razpise evropskih pro-
jektov, čeprav ne pričakujemo hitrih in še manj lahkih uspehov. Okrepili smo 
znanstveno publicistiko, ki jo vse bolj uspešno nadgrajujemo z lastno založniško 
dejavnostjo.

1. Raziskovalne dejavnosti

V akademskem letu 2011/2012 sta na Teološki fakulteti z delom nadaljevali dve 
programski skupini: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji 

(P6-0262), ki jo vodi akad. prof. dr. Jože Krašovec, ter Etično-religiozni temelji in 
perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (P6-0269), ki 
jo vodi red. prof. dr. Janez Juhant.

Pod vodstvom red. prof. dr. Draga Karla Ocvirka je bil 30. aprila 2012 uspešno 
zaključen projekt Dialog med krščanstvom in islamom v evropski postsekularni 
družbi (J6-2216), nadaljujeta pa se projekt red. prof. dr. Janeza Juhanta z naslo-
vom Dialog v multikulturni družbi (J6-4139) ter projekt Izvori in transformacije 
motivov in simbolov v literaturi in jezikih dr. Irene Avsenik Nabergoj, ki poteka v 
okviru SAZU. 
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V študijskem letu 2011/2012 smo oddali več prijav na razpisane evropske pro-
jekte. Tako je bila v okviru 7. okvirnega programa v novembru oddana prijava pet-
letnega projektnega predloga ERC-Starting grants prijaviteljice dr. Irene Avsenik 
Nabergoj z naslovom Representation of Values in Literature and in Religious Tra-
ditions. Poleg tega smo na 7. okvirni progam oddali prijavo Sodelovanje, pri kate-
ri Teološka fakulteta nastopa kot prijaviteljica in koordinatorka konzorcija enajstih 
mednarodnih partnerjev in partneric za petletno obdobje. Naslov projekta je La-
boratory of Life – Conflict management and creation of stable relationships (FP7-
320271). Nosilec projekta in koordinator je red. prof. dr. Stanko Gerjolj. Podobno 
vsebino smo oddali tudi za razpis ERC Advanced grants, prijaviteljica je prav tako 
Teološka fakulteta UL, sodeluje pa še pet tujih partnerjev. V okviru 7. okvirnega 
programa na področju Sodelovanje je bil vložen še manjši projekt, v katerem je 
Teološka fakulteta partner. Nosilec projekta na Teološki fakulteti je red. prof. dr. 
Janez Juhant. Dr. Juhant je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem na razpis 7. 
okvirnega programa vložil tudi prijavo za obsežen projekt z naslovom Enhancing 
integration capacity of EU for its extensive social and economic cohesion and pro-
spective enlargement in SE Europe.

Prav tako sta bili oddani dve prijavi v okviru akcije COST. Ena (Laboratory of Life) 
se je uspešno uvrstila v ožji izbor in s tem v zaključno ocenjevanje.

V okviru programov Vseživljenjsko učenje sta bila vložena dva projektna pred-
loga, katerih nosilec je red. prof. dr. Janez Juhant in v katerih nastopa Teološka 
fakulteta kot prijavitelj. Prvi projektni predlog nosi naslov Ethical education in 
kindergartens and schools for a sustainable and dialogic future (527134-LLP-1-
2012-1-SI-COMENIUS-CMP), drugi pa European Identity and Integration: Between 
Tradition and a Common Dialogic Future (529388-LLP-1-2012-1-SI-AJM-MO).

Oddali smo tudi tri prijave v okviru evropske iniciative HERA. Nosilec prve je 
red. prof. dr. Janez Juhant in ima naslov Scientific dialogue; Ideal and cultural co-
operation in humanities, vanj pa so vključeni še štirje tuji partnerji. Drugi oddani 
projektni predlog ima naslov Cultural encounters through transmission of foun-
dational cultural texts in translation and intrperation. Skupaj z devetimi tujimi 
partnerji je projektni predlog prijavil akad. prof. dr. Jože Krašovec. Tretji projektni 
predlog je skupaj s petimi tujimi partnerji prijavila dr. Štefanija Krajnc Vrečko z 
naslovom Ethical and religious tradition in the crossroads of Germanic and Slavic 
world from 16. to 21. Century.

V letu 2011 smo na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost za projekte 
2012 prijavili tri projekte, med katerimi se je v sklepno fazo uvrstil predlog akad. 
prof. dr. Jožeta Krašovca Beseda v dialogu.

Poleg znanstvene periodike, ki zajema Bogoslovni vestnik (gl. ur. Robert Petko-
všek) in Acta Ecclesiastica Sloveniae (gl. ur. Matjaž Ambrožič), smo v zbirki Znan-
stvena knjižnica izdali naslednje samostojne publikacije: Prihodnost župnije: Štu-
dija na primeru župnij ljubljanske nadškofije (Brigita Perše), Nedolžna žrtev: Izbra-
ni svetopisemski odlomki, miti in obredi v luči mimetične teorije Renéja Girarda 
(Mojca Bertocel), Za človeka gre (Janez Juhant), Humanity after selfish promethe-
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us: Chances of dialogue and ethics in a technicized world (ur. Bojan Žalec, Janez 
Juhant), Kazniva dejanja in kazni (Stanislav Slatinek), Ozemljena nebesa: Zakore-
ninjenost religij v kulturi in družbi (Drago Karl Ocvirk), Inovativna relacijska dru-
žinska terapija (Christian Gostečnik), Govorica telesa v psihoanalizi (Christian Go-
stečnik), Izvor odpuščanja in sprave: Človek ali Bog? (ur. Janez Juhant, Bojan Žalec, 
Vojko Strahovnik), Človek, morala in umetnost (Bojan Žalec) in Povabljeni v Božje 
globine (Ciril Sorč). Pri Znanstveni knjižnici sta izšla tudi dva prevoda: Grešni kozel 
(René Girard) in Navidezna smrt v mišljenju: O filozofiji in znanosti kot o vaji (Peter 
Sloterdijk).

Pri drugih založbah pa so bile izdane samostojne publikacije Veter v megli: Ko-
mentarji in predavanja 2000–2012 (Ivan Janez Štuhec), Straftaten und Strafen 
(Stanislav Slatinek) in Župnija svetega Jurija pri Celju (Bogdan Kolar).

Poleg nekaterih domačih (Pastorala zdravja, Teološki simpozij, Simpozij o filo-
zofiji Franca Vebra) smo tudi v tem študijskem letu izpeljali več mednarodnih sim-
pozijev in konferenc, med katerimi izstopata Duhovnost v skrbi za zdravje in uve-
ljavljen mednarodni znanstveni simpozij z zavidljivo udeležbo priznanih znanstve-
nikov, ki je vsako leto v okviru programske skupine Etično-religiozni temelji in 
perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in je imel tokrat 
naslov The possibilities and Meaning of Reconciliation. Navesti velja še naše so-
delovanje v Mariboru kot EPK (evropski prestolnici kulture), kjer je bil 28. do 30. 
junija 2012 mednarodni simpozij Verstva v dialogu s sodobno kulturo.

Navedeni podatki kažejo, da smo v raziskovalno delo vložili veliko truda in nam 
je negativna gibanja iz preteklosti delno uspelo preusmeriti, a nas statistika še 
vedno uvršča med članice, ki ne dosegajo povprečja na Univerzi v Ljubljani. Teža-
vo vidim po eni strani v tem, da premalo objavljamo v indeksiranih revijah, po 
drugi strani pa v tem, da je med nami nekaj izrazito raziskovalno nedejavnih so-
delavcev. Nedvomno velja pripomniti, da v ospredju našega raziskovalnega dela 
ne morejo biti le kvantitativni rezultati. Ker pa se polje humanističnega raziskova-
nja spreminja in razvija, zato tudi področja teologije in z njo povezanih znanosti 
dobivajo večjo veljavo na indeksih, je primerno, da upoštevamo tudi ta vidik.

Na kakovost in prodornost raziskovalnega dela kažejo ne nazadnje kar tri odli-
kovanja, ki so jih dobili naši sodelavci. Avtor relacijske družinske terapije dr. Chri-
stian Gostečnik je na 5. slovenskem forumu inovacij dobil drugo nagrado, dr. Ed-
vard Kovač je prejel francosko odlikovanje viteza reda umetnosti in leposlovja, dr. 
Janez Juhant pa je bil sprejet med redne člane Evropske akademije znanosti in 
umetnosti v Salzburgu.

2. Pedagoške dejavnosti

Pedagoška dejavnost je bila precej zapletena, saj smo v študijskem letu 
2011/2012 še vedno izvajali tako imenovane predbolonjske, hkrati pa na vseh 

stopnjah tudi že bolonjske študijske programe. Že leto prej smo zaključili izvajanje 
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strokovnega programa Teologija in smo letos spremljali le še absolvente. Iztekel 
se je tudi dvopredmetni program Teologija, prihodnje leto pa bomo zaključili še 
izvajanje univerzitetnega enopredmetnega programa Teologija. Pravna določila 
omogočajo zaključek predbolonjskih programov do konca leta 2016. 

V okviru bolonjskih programov smo izvajali na dodiplomski ravni univerzitetni 
dvodisciplinarni študij Teološke študije in univerzitetni dvopredmetni program 
Teološke študije, na ravni magistrskega študija pa Zakonske in družinske študije, 
Religiologijo in etiko ter enoviti magistrski študij Teologija. Po uvedbi bolonjske 
prenove se je hitro uveljavil doktorski študij, saj je 41 študentov vpisalo program 
Teologija, trije pa program Religiologija, ki jo izvajamo skupaj s Filozofsko fakulte-
to in s Fakulteto za družbene vede ter sestavlja del obširnega univerzitetnega 
doktorskega programa z nazivom Humanistika in družboslovje.

Pomembno mesto zavzemajo tudi programi za izpopolnjevanje, doslej smo 
uspeli akreditirati tri: Pastoralno izpopolnjevanje, Duhovno izpopolnjevanje ter 
Zakonska in družinska terapija.

Na stopenjskih programih Teološke fakultete UL je študiralo 394 študentov (234 
študentk in 151 študentov), skupaj z absolventi pa kar 628 študentov. 352 (219 
študentk in 133 študentov) jih je sodelovalo v rednem, 42 (24 študentk in 18 štu-
dentov) pa v izrednem pedagoškem procesu. Med absolventkami in absolventi je 
bilo 199 rednih in 35 izrednih udeležencev pedagoškega procesa.

Poleg tega je bilo na fakulteti še 71 udeležencev programov za izpopolnjevanje. 
Če zajamemo vse oblike študija, ki so se izvajale na TEOF UL, je sodelovalo z 

našo ustanovo 699 študentov.
Na Tomaževi proslavi smo podelili 97 diplomskih listin. Diplomiralo je 35 štu-

dentov visokošolskega strokovnega programa Teologija, 39 študentov enopred-
metnega univerzitetnega programa Teologija, 19 študentov dvopredmetnega uni-
verzitetnega programa Teologija (skupne diplome so prejeli na matičnih fakultetah) 
in en študent magistrskega študijskega programa Zakonske in družinske študije. 
Štirje študenti so končali znanstveni magisterij, sedem pa jih je na sedežu UL pre-
jelo znanstveni naslov doktor znanosti s področja Teologije (Mateja Demšar, Lo-
redana Peteani, Lea Jensterle, Silvin Marijan Krajnc, dr. Marija Stanonik) ter Za-
konske in družinske terapije (Saša Poljak Lukek, Veronika Seles).

Univerzitetno potrdilo o uspešno opravljenih programih za izpopolnjevanje je 
prejelo 31 udeležencev. 22 udeležencev je uspešno zaključilo program za izpopol-
njevanje Zakonska in družinska terapija, pet Duhovno izpopolnjevanje ter štirje 
Pastoralno izpopolnjevanje.

Na uvajanje bolonjske prenove smo se delno privadili. Velik premik smo dose-
gli na področju visokošolske didaktike, saj smo s pomočjo Komisije za kakovost 
bolonjsko prenovo izkoristili tudi kot izziv za izboljšanje metod poučevanja ter dela 
s študenti. V ta namen smo posodobili in ustrezno opremili večino predavalnic.

Pedagoško osebje je sestavljalo devet rednih in osem izrednih profesorjev, 21 
docentov (od tega 19 zaposlenih), trije višji predavatelji (od tega en zaposlen), 
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18 asistentov (od tega devet z doktoratom, osem asistentov je zaposlenih), šest 
raziskovalcev oz. mladih raziskovalcev, ob njih pa je v pedagoškem in raziskoval-
nem procesu dejavnih precej zunanjih sodelavcev, ki v sodelovanju z matičnimi 
profesorji poskrbijo za »dodano vrednost« raziskovalnega in pedagoškega pro-
cesa. 

3. Skrb za kakovost

Sadovi prizadevanja za kakovost so nedvomno vidni, kar je zaznala tudi Komisija 
za kakovost na UL. Na njeno pobudo smo bili deležni obiska članov Mednarodne 

komisije za kakovost ter dobili nekaj dodatnih koristnih napotkov in usmeritev.
Med mednarodnimi dejavnostmi naj omenimo, da smo podpisali sporazum s 

teološkimi fakultetami v Zagrebu, na Malti in v Toulousu. Okrepili smo tutorsko 
dejavnost za izmenjavo študentov. Na tuje univerze je odšlo sedem študentov, za 
prihodnje študijsko leto pa je na seznamu 11 kandidatov. Na izmenjavo sta odšla 
tudi dva profesorja, prav tako sta dva profesorja iz tujine sodelovala pri naših pe-
dagoških programih. V skladu s prizadevanji Univerze v Ljubljani bomo morali to-
vrstno mednarodno sodelovanje še okrepiti.

K višji kakovosti pedagoškega dela je veliko prispevala sodobna oprema, ki smo 
jo namestili v večino predavalnic. Ta pedagoške delavce že sama po sebi vabi k 
boljšemu delu, hkrati pa so študenti bolj kritični do pedagoškega dela, če nove 
možnosti slabo izkoriščamo.

V povezavi z oblikovanjem vizije naše fakultete smo v zadnjih dveh letih izpe-
ljali dokaj obširno raziskavo, pri kateri so sodelovali študentje, nekaj alumnov, 
profesorji, predstojniki bogoslovcev, redovni predstojniki in predstojnice ter ško-
fje. Prišli smo do zanimivih rezultatov, ki narekujejo potrebe po nadgradnji vse-
binskih težišč pri naših programih.

4. knjižnične dejavnosti

Knjižnici sta namenjeni predvsem študentom in zaposlenim na Teološki fakulte-
ti. Teološko knjižnico Ljubljana uporabljajo tudi drugi uporabniki, zlasti študen-

ti iz drugih fakultet UL. Podobno velja za Teološko knjižnico Maribor, kjer so med 
pogostimi obiskovalci poleg študentov UM še pastoralni delavci mariborske škofije.

S svojim gradivom knjižnici podpirata študijsko in raziskovalno delo. Njune pred-
nostne naloge so nabava, obdelava in posredovanje gradiva, delo z uporabniki, 
posredovanje informacij, pomoč pri iskanju ustrezne literature, pa tudi vnos bi-
bliografij profesorjev in raziskovalcev.

Teološka knjižnica Maribor v okviru izobraževalne dejavnosti mariborskih gim-
nazij vsako leto pripravi predavanja, s katerimi dijake seznani z zgodovino, vsebino 
in načinom delovanja knjižnice, hkrati pa tudi popularizira študij teologije. Orga-
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nizira tudi razstave o pomembnih dogodkih in življenju in delu osebnosti cerkvene 
in kulturne zgodovine.

Knjižnici prejemata 629 naslovov serijskih znanstvenih in strokovnih publikacij 
(Ljubljana 366, Maribor 263) s področij teologije, filozofije, zgodovine ter iz drugih 
humanističnih in družboslovnih disciplin. Kot veliko obogatitev knjižničnih dejav-
nosti doživljamo pedagoški in raziskovalni delavci preslikavo kazal znanstvenih in 
strokovnih revij, ki jih redno prejemamo na elektronske naslove.

V minulem letu je ARRS sofinancirala nakup 87 znanstvenih revij (3.667,06 €), 
od tega 27 revij Teološki knjižnici Ljubljana (1.167,06€) in 60 revij Teološki knjižni-
ci Maribor (2.500,00€). Skupno so bile revije uvrščene v 3. skupino z oceno 7,10 
točke (najvišja ocena znanstvenosti revije je 15 točk). 

Za potrebe bibliografij je bilo narejenih in izpopolnjenih 1.298 zapisov v Teolo-
ški knjižnici Ljubljana in 305 zapisov v Teološki knjižnici Maribor. Skupno število 
zapisov v obeh bazah COBISS na dan 31. 12. 2011 je bilo 93.729, od tega 37.958 
v bazi Teološke knjižnice Ljubljana ter 55.771 v bazi Teološke knjižnice Maribor.

Knjižnici omogočata študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani oddaljen 
dostop do elektronskih virov (Dikul, Mrežnik) ter preko Knjižnice Teološke fakul-
tete v Ljubljani do zbirke Religious and Theological Abstracts, do katere je omo-
gočen dostop iz prostorov fakultete v Ljubljani in enote v Mariboru.

Uporabniki imajo na voljo čitalnici: v Ljubljani ima čitalnica 20 sedežev in 9 ra-
čunalnikov z dostopom do interneta ter možnost povezave s spletom prek EDU-
ROAM-a. V Mariboru je čitalnica z 20 sedeži in s 7 računalniki z dostopom do in-
terneta, žal pa v teh prostorih ne morejo uporabljati EDUROAM-a.

Projekt digitalizacije diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog se še ne izva-
ja, saj je potrebno zadeve uskladiti s fakultetnimi pravili, primanjkuje pa tudi sred-
stev in kadra. V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev prosto do-
stopnega institucionalnega repozitorija na ravni Univerze v Ljubljani, pri čemer 
sodeluje vodja Teološke knjižnice Maribor in se mu bo naša fakulteta pridružila, 
če bo za to dovolj zanimanja. 

Knjižnici vsako leto dejavno sodelujeta v slovenskih statističnih meritvah knji-
žnične dejavnosti CeZaR. Teološka knjižnica Maribor se je za minulo leto vključila 
tudi v evropske meritve ENUMERATE centra ICT PSP, ki meri potrebe in realizacijo 
digitalizacije v knjižnicah.

Sodelavci v knjižnicah si želijo rednega izobraževanja uporabnikov, saj obisko-
valci to potrebujejo, hkrati bodo s tem prihranili več časa za drugo delo, odstra-
njeni pa bodo tudi nepotrebni zapleti. V minulem študijskem letu so se s tajnikom 
fakultete prvič sestali zaposleni obeh knjižnic Teološke fakultete in si izmenjali 
izkušnje ter nakazali skupne probleme. Glede na podporo študijskemu in razisko-
valnemu delu ter na standarde visokošolskih knjižnic UL so zaželena podobna 
srečanja tudi z vodstvom ter s pedagoškimi in raziskovalnimi delavci fakultete.

V knjižnicah je pet redno zaposlenih, trije v Ljubljani in dve v Mariboru. V Lju-
bljani je bilo v iztekajočem se študijskem letu 940, v Mariboru pa 559 (skupaj 1449) 
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uporabnikov, izposodili so si 46.252 (v Ljubljani 28.120 in v Mariboru 18.132) enot 
gradiva.

Knjižnica v Ljubljani ima 105.699 (65.232 monografij, 24.000 serijskih publika-
cij in 16.467 enot neknjižnega gradiva), v Mariboru pa 116.159 (89.381 monogra-
fij, 23.946 serijskih publikacij in 2.832 enot neknjižnega gradiva) enot. Skupna 
zbirka znaša torej 221.858 enot. V bazo COBIB pa sta naši knjižnici prispevali 2.628 
(v Ljubljani 1.139 in v Mariboru 3.767) zapisov.

5. Upravne dejavnosti

Na TEOF UL je bilo v letu 2011/2012 zaposlenih 51 pedagoških in raziskovalnih 
ter 17 nepedagoških sodelavcev, skupaj torej 68 oseb. Ugotavljamo, da smo 

poslovno leto zaključili pozitivno tako obračunsko kot po denarnem toku, kar je 
rezultat zavzetih varčevalnih ukrepov. Zaradi le teh nismo uresničili vseh načrto-
vanih vlaganj v opremo in vzdrževanje, pri vlaganjih pa smo dali prednost opremi 
za izboljšanje pedagoškega dela. Trpela je knjižnična aktivnost, predvsem nabava 
literature, kar dolgoročno ni sprejemljivo. Ne nazadnje smo precej sredstev pora-
bili za urejanje težav z zastarelo toplotno postajo, ki bo potrebna temeljitega po-
pravila, če ne celo zamenjave.

Zaradi težav s programom e-Študent-3G smo se v sodelovanju z UL odločili za 
uporabo računalniškega programa VIS in upamo, da bo v prihodnje s tem manj 
težav in slabe volje. Še vedno pa povzroča precej preglavic računalniški program 
IRC, ki prav tako ni kos začetnim obljubam in pričakovanjem.

Lani smo okrepili založniško dejavnost, ki pa zaradi zagonskih stroškov še vedno 
ne prinaša vidnega uspeha. Glede na dinamiko poslovanja upravičeno pričakuje-
mo, da se bo stanje izboljšalo že v drugi polovici letošnjega koledarskega leta.

6. Sklep

Ob refleksiji preteklih dveh mandatnih obdobij lahko sklenem, da smo zadnja 
leta veliko delali, zato se vsem iskreno zahvaljujem za korektno in lepo so-

delovanje. Hvala za konstruktivne pogovore – tako s predstojniki kateder kot s 
celotnimi katedrami –, ki so okrepili medsebojno komunikacijo in sodelovanje. 
Na tej osnovi smo delno prestrukturirali inštitute in jih oblikovali v time razisko-
valcev in raziskovalk, kjer sedaj laže in bolj kakovostno pripravljamo skupne pro-
jekte. Tako deluje odslej na fakulteti devet inštitutov (Inštitut za filozofijo in druž-
beno etiko – izr. prof. dr. Bojan Žalec, Inštitut za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje 
krščanstvo – akad. Red. prof. dr. Jože Krašovec, Inštitut za aplikativno teologijo 
– izr. prof. dr. Slavko Krajnc, Inštitut za zgodovino Cerkve – doc. dr. Matjaž Am-
brožič, Inštitut za patristične študije – doc. dr. Miran Špelič, Inštitut za sistema-
tično teologijo, religiologijo in ekumenizem – red. prof. dr. Drago Karl Ocvirk, 
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Inštitut za psihologijo in sociologijo religije ter zakonsko in družinsko terapijo – 
doc. dr. Igor Bahovec, Inštitut za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodob-
ne kulture – nima predstojnika in Inštitut za bioetiko – nima predstojnika) in de-
vet kateder (Katedra za filozofijo – akad. red. prof. dr. Janez Juhant, Katedra za 
Sveto pismo in judovstvo – akad. red. prof. dr. Jože Krašovec, Katedra za liturgiko 
– izr. prof. dr. Slavko Krajnc, Katedra za zgodovino Cerkve in patrologijo – red. 
prof. dr. Bogdan Kolar, Katedra za osnovno bogoslovje in dialog – doc. dr. Mari 
Jože Osredkar, Katedra za dogmatično teologijo – izr. prof. dr. Avguštin Lah, Kate-
dra za pastoralno in oznanjevalno teologijo – izr. prof. dr. Peter Kvaternik, Katedra 
za cerkveno pravo in moralno teologijo – red. prof. dr. Borut Košir ter Katedra za 
psihologijo in sociologijo religije – red. prof. dr. Christian Gostečnik). Čeprav cilja 
raziskovalnega združevanja nismo popolnoma uresničili, smo sledili priporočilom 
UL in si tako oblikovali dobro izhodišče, da podpira naše delo. Zahvaljujoč zavze-
temu delu že pred mojim dekanovanjem smo na področju kakovosti raziskoval-
nega in pedagoškega dela vsekakor naredili nekaj pomembnih korakov. Zlasti za 
razvoj pedagoškega dela velja omeniti, da je veliko dela opravila Komisija za ka-
kovost.

Hvala tudi voditeljem in članom drugih komisij, ki ste s svojim nesebičnim de-
lom skrbeli, da je naša fakulteta kljub oteženim razmeram dobro delovala, saj 
pravzaprav na vseh področjih zaznavamo določen napredek.

Zahvala velja tudi tajniku in celotni upravi. Za razliko od več drugih fakultet še 
vedno poslujemo pozitivno, čeprav se soočamo z manjšim številom študentov in 
posledično z nižjimi prihodki.

Čeprav z UL lepo sodelujemo, pa se občasno pojavijo kaki »zunanji dejavniki«, 
ki poskrbijo za dodatno dramatiko naših prizadevanj. Tako so npr. v postopku akre-
ditacije trenutno trije programi za izpopolnjevanje (Zakonska in družinska terapi-
ja, Geštalt pedagogika in Program za karitativno delo), kjer se je pojavilo več za-
pletov, kot smo pričakovali. Se pa lahko prav sodelavkam in vodstvu UL zahvalimo, 
da smo kljub nekaterim težavam pravočasno prejeli akreditacijo za magistrski dvo-
predmetni program in smo ga smeli razpisati. Vsekakor smo lahko veseli, da smo 
na UL sprejeti in videni kot dober, zanesljiv in konstruktiven partner. Podatek, da 
smo nadpovprečno zastopani v telesih UL, izraža po eni strani našo motiviranost 
za sodelovanje, po drugi strani pa je to tudi znamenje zaupanja in upoštevanja s 
strani vodstva UL.

Hvala ne nazadnje gospodu nadškofu in našemu velikemu kanclerju, ki je s svo-
jim prispevkom pomagal razrešiti odprta vprašanja glede koriščenja prostorov s 
strani Katoliškega inštituta. Vsekakor smo z odgovornimi v Cerkvi na Slovenskem 
lepo in tvorno sodelovali. Pri Komisiji za kakovost smo opravili razgovore z vsemi 
redovnimi predstojniki in predstojnicami ter z rektorjem bogoslovja, si izmenjali 
pričakovanja in možnosti ter ustvarili dobra izhodišča za nadaljnje sodelovanje. V 
zavesti, da smo vsi skupaj v službi Cerkve, smo okrepitve dialoga z omenjenimi 
formativnimi ustanovami Cerkve na Slovenskem še posebno veseli. Del te razse-
žnosti se čuti tudi v vsakoletnem oblikovanju lepega in uspešnega dneva TEOF, pa 
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tudi pri sodelovanju v obliki tedenskih srečanj ob praznovanju evharističnega bo-
goslužja, ki je vsak četrtek, čeprav je tudi tu mogoče še marsikaj izboljšati.

Ob sklepu mandata se v imenu svojega tima iskreno zahvaljujem za zavzeto 
sodelovanje in konstruktivno kritiko, hkrati pa se opravičujem, ker mi ni uspelo 
uresničiti vseh vaših pričakovanj, kakor tudi za neprimerne odzive, do katerih naj-
večkrat pride zaradi obilice dela in raznih pritiskov, ki jih taka služba vsebuje že po 
svoji definiciji.

Stanko Gerjolj 
dekan
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