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Enota Teološke fakultete v Mariboru letos praznuje 
40 let svojega delovanja. Tradicija študija teologije v 
Mariboru sega v leto 1859, ko je bl. Anton Martin 
Slomšek ob prenosu škofijskega sedeža ustanovil 
Visoko bogoslovno šolo, ki predstavlja začetek 
visokega šolstva v tem mestu. Visoka bogoslovna 
šola je delovala od leta 1859 do 1941, ko so jo Nemci 
razpustili in so mariborski bogoslovci odšli študirat 
na Teološko fakulteto v Ljubljano. Mariborski škof 
dr. Maksimilijan Držečnik si je že v petdesetih letih 
prizadeval, da bi svoje bogoslovce imel v svoji 
škofiji, zato je iskal možnosti, kako pridobiti prostore 
in organizirati predavanja. Ob polni moralni in 
finančni podpori lavantinskih duhovnikov je leta 
1968 bilo v Mariboru obnovljeno in dograjeno novo 
bogoslovje ter tako ustvarjeni pogoji za študij. 
Mariborski ordinarij dr. Maksimilijan Držečnik se je 
s Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je bila zaradi 
velikega števila študentov vse večja prostorska stiska, 
dogovarjal, katere letnike bi preselili v Maribor. 
Fakultetni svet Teološke fakultete je škofu predlagal, 
da bi v celoti preselili prvi letnik (»ki naj bi se v duhu 
koncila oblikoval nekako samostojno kot uvodni 
letnik«), za fakulteto pa je bila sprejemljiva tudi 
možnost, da bi preselili celoten 5. letnik in iz 6. 
letnika študente mariborske škofije. S preselitvijo 
vsaj enega celotnega letnika bi lažje prilagodili učni 
načrt, izognili pa bi se tudi podvajanju predavanj na 
dveh mestih. 
Ker je bila končna odločitev odvisna od privolitve 
vseh ordinarijev in redovnih predstojnikov, ki so se v 
svojih mnenjih razhajali, se je mariborski ordinarij 
odločil, da pokliče samo mariborske bogoslovce, in to 
4., 5. in 6. letnik. Dekanat Teološke fakultete je 
zaprosil za predavatelje in organizacijo študija. 
Fakultetni svet je ob načrtovanju in usklajevanju 
predmetnika ter imenovanju predavateljev izhajal iz 
temeljne opredelitve, da se ohrani enotnost 
fakultetnega študija. Določil je študijsko snov, 
metodo predavanj in način izpitov, opredelil je tudi 

zahteve po kvalifikaciji novih predavateljev in 
predlagal profesorski zbor. Veliki kancler Teološke 
fakultete dr. Jože Pogačnik je imenoval predavatelje 
za mariborski oddelek, in sicer: dr. Franc Plemenitaš 
– dogmatično bogoslovje, dr. Jože Rajhman – 
ascetika, Gregor Zafošnik – cerkvena glasba, dr. 
Eman Pertl – pastoralna medicina, Alojzij Osterc – 
liturgična umetnost, Jože Krošl – pastoralna 
sociologija, Karl Jaš – liturgika. Ostale predmete so 
predavali profesorji iz Ljubljane. 
Dekan Teološke fakultete ob prenosu študija v 
Maribor je bil dr. Viko Fajdiga. Vodstvo takratnega 
oddelka Teološke fakultete je bilo hkrati tudi vodstvo 
bogoslovja, saj so študentje bili v glavnem 
bogoslovci. Za rektorja bogoslovja je bil imenovan 
takratni pomožni škof dr. Vekoslav Grmič, spiritual 
ali duhovni vodja je bil dr. Jože Rajhman, ekonom 
bogoslovja pa dr. Stanko Ojnik. 
Mariborski oddelek se je z leti razvijal, med slušatelji 
je bilo vedno več laikov. Leta 1977 je bil v okviru 
oddelka Teološke fakultete organiziran Teološki 
tečaj, na katerem so se študentje in izobraženci 
seznanjali z aktualnimi temami in deluje še danes pod 
imenom Nikodemovi večeri. Leta 1987 se je v nove 
prostore preselila Teološka knjižnica, leta 1989 je bil 
ustanovljen Pastoralni inštitut, v študijskem letu 
1993/94 je bil v Maribor prenesen 3. letnik teologije, 
tega leta je bil v povezavi s Pedagoško fakulteto 
uveden dvopredmetni študij, naslednje leto 1994 se je 
študijski program razširil na vse letnike teologije, in 
sicer enopredmetni in dvopredmetni študij. Oddelek 
se je preimenoval v Enoto Maribor. V študijskem letu 
2004/05 je bil ob enopredmetnem in dvopredmetnem 
uveden visokošolski strokovni program in na 
Tomaževi proslavi 2008 so podeljene prve diplome 
strokovnega študija teologije. Na Enoti Maribor je 
danes vpisanih 231 študentov, profesorski zbor 
pa predstavlja enotni kolektiv Teološke fakultete 
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