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Uvod
Poslovno poročilo Teološke fakultete za leto 2005 je pripravljeno v skladu z Zakonom
o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999) in s 3. odstavkom 27. člena Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil (Ur. l. RS št. 115/2002), 3. odstavkom Navodil o pripravi
zaključnega računa… ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/2001). Prav
tako temelji na finančnem načrtu ter programu dela TEOF za leto 2005, ki sta bila
pripravljena po določenih merilih in poslana vodstvu Univerze v Ljubljani.
Poročilo
1. Pravne podlage delovanja. Področje TEOF kot posrednega porabnika proračuna
je določeno z Nacionalnim programom visokega šolstva RS, ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije dne 27. novembra 1997. V njem je za področje teologije
navedeno, da traja enopredmetni študij 10 semestrov, izvajamo pa tudi dvopredmetni
študij, ki traja 8 semestrov in visokošolski strokovni program Teologija, ki traja 6
semestrov. Sicer pa je teologija vključena v širše območje humanističnih ved. Delo in
poslovanje je potekalo v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani po dejavnostih, ki so
navedene v Prilogi k Statutu UL. Prav tako smo ravnali po Pravilih Teološke fakultete,
ki so temeljni pravni akt te ustanove, Pravilniku o računovodstvu UL in
Računovodskih pravilih TEOF, sprejetih 8. aprila 2002, in dopolnilih, sprejetih v
naslednjih letih.
2. Dolgoročni cilji fakultete na pedagoškem področju so postavljeni v potrjenih in
izvajanih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Znanstveno-raziskovalni
cilji izhajajo iz zasnove dveh programskih in štirih projektnih skupin. Cilji izhajajo iz
Nacionalnega programa visokega šolstva, ki teološkemu študiju narekuje razširjanje
in poglabljanje znanja o človekovem položaju v svetu in njegove utemeljitve na
krščansko-humanističnem izročilu, ki je integralno vključeno v evropsko kulturno in
duhovno dediščino. Raziskovanje obsega iskanje odgovorov na človekova bivanjska
vprašanja in presežno razsežnost njegovega življenja (prim. Dodiplomski študijski
program Teologija). Visokošolski strokovni program Teologija, pri katerem smo v letu
2005 prvič vpisali študente drugega letnika, nudi pridobitev izobrazbe na katehetskopedagoški in pastoralno-svetovalni smeri. Pri izvajanju tega programa poudarek velja
pridobivanju bolj uporabnih znanj. Je odgovor na povečano zanimanje za
visokošolske strokovne programe, kar smo na Teološki fakulteti zasledili že od leta
1995 dalje. K odločitvi za tak program nas je vodila izkušnja, ki jo imajo s strokovnimi
programi sorodne visokošolske izobraževalne ustanove v Evropski uniji. Uspehi
izvajanja programa v prvem letu so nas potrdili v pravilnosti odločitve. Raziskovalno
delo vključuje tudi področje religiologije. Da je za to področje veliko zanimanje,
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kažejo študijski programi religiologije, ki so vključeni v številne študijske programe
univerz v Evropi in v Združenih državah Amerike. Takšne vsebine podobno vključuje
v svoje programe že več slovenskih visokih šol. Iste vsebine je zaslediti v
znanstvenih in strokovnih revijah ter zlasti na mednarodnih znanstvenih in strokovnih
srečanjih, ki spodbujajo ekumenski in medverski dialog. Pojavi novih religijskih gibanj
in krepitev tistih, že navzočih v slovenskem prostoru, so močan izziv za njihovo
teoretično-znanstveno spremljanje. Na Teološki fakulteti temu posvečajo posebno
pozornost visokošolski učitelji in sodelavci pri katedri za osnovno bogoslovje in dialog
ter v okviru delovanja Inštituta za religiologijo, ekumenizem in dialog. Med
dolgoročnimi cilji delovanja Teološke fakultete je spodbujanje raziskovanja in
znanstveno-teoretičnega dela na področju globinske relacijske psihologije, teorije
partnerskih in družinskih odnosov ter teorije medgeneracijskih odnosov. Tako
zastavljeno uresničevanje postavljenih ciljev posredno spodbuja raziskovanje na
področju psihoterapije in psihopatologije. O tem podrobneje govori program in
izvajanje Podiplomskega magistrskega in doktorskega študijskega programa
Zakonska in družinska terapija, ki je na naši fakulteti med zelo obiskanimi. Program
je nadaljevanje in nadgradnja specialističnega študija s tega področja, ki pa je
izrazito praktično naravnan.
3. V programu dela in finančnem načrtu za leto 2005 smo navedli letne cilje tako na
področju pedagoške, znanstveno-raziskovalne in upravne dejavnosti Teološke
fakultete, ki so tudi temelj tega poročila. Na pedagoškem področju smo pri izvajanju
dodiplomskih programov enopredmetnega (vpisanih je bilo 383 študentov, od tega
350 rednih in 33 izrednih) in dvopredmetnega (vpisanih je bilo 161 študentov, od tega
155 rednih in 6 izrednih) študija Teologije, ki smo ju izvajali v Ljubljani in na Enoti v
Mariboru, v letu 2005 začeli z drugim letnikom visokošolskega strokovnega programa
Teologija, ki smo ga prvič začeli izvajali z začetkom študijskega leta 2004-05. Ta
program je Svet za visoko šolstvo RS potrdil dne 23. oktobra 2003. S tem je bila
razširjena ponudba naših študijskih programov tudi za skupino študentov, ki so se
vpisali brez opravljene splošne mature. Vpis v prvi letnik študija (60 rednih in 30
izrednih študentov) je pokazal, da je program ponudil za študente zanimive vsebine.
V drugi letnik se je vpisalo 58 študentov (44 rednih in 14 izrednih). Za izredne
študente smo imeli predavanja na več krajih. Na podiplomskih študijskih programih je
fakulteta poleg že ustaljene pastoralne specializacije uspešno izvajala tudi
specialistični študij Zakonske in družinske terapije. Potem ko je 6. decembra 2003
Svet za visoko šolstvo RS potrdil tudi program Zakonske in družinske terapije kot
magistrski in doktorski študij, smo v letu 2004 ta program začeli izvajati in leta 2005
prešli v drugi letnik; oktobra 2005 se je v prvi letnik vpisalo 15 in v drugi 13 študentov.
Na doktorski študij je bilo vpisanih 14 študentov.
Zaradi premajhnega zanimanja za dopolnilno izobraževanje učiteljev predmeta
Verstva in etika v osnovni šoli v letu 2005 nismo razpisali tega programa.
Na področju znanstveno-raziskovalnega dela smo veliko pozornosti namenili
boljšanju organizacije in usklajevanju znotraj posameznih programskih skupin in
zaključnemu delu pri dokončanju programov. V letu 2005 smo zaključili en projekt.
Poleg treh projektov, katerih izvajanje smo nadaljevali iz predhodnega leta, smo
začeli z novim postdoktorskim projektom in s 15-mesečnim projektom v okviru
programa Pfare. V letu 2005 se je torej raziskovalno delo odvijalo na dveh programih
in petih aplikativnih projektih, ki so bili odobreni in so sofinancirani s strani MVZT.
Posebna pozornost je veljala pripravi programov študija za dva mlada raziskovalca,
ki sta se v skladu z novo metodologijo izbire mladih raziskovalcev in njihovih
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mentorjev vključila v delo fakultete. Marca 2005 smo organizirali dvodnevni simpozij
za nekdanje diplomante fakultete; udeležilo se je ga med 120 in 140 udeležencev
(glede na dan). Septembra 2005 je bila fakulteta (Inštitut za zgodovino Cerkve)
soorganizator simpozija o tržaškem Slovencu Jakobu Ukmarju; simpozij je bil v
rimskem zavodu Slovenik. Novembra 2005 so visokošolski učitelji fakultete sodelovali
pri izvedbi enotedenske tečaja za študente in izobražence; število udeležencev je
bilo med 200 in 250, glede na to, kdo je bil nosilec prvega predavanja.
Upravna dejavnost fakultete je bila poleg opravljanja rednih nalog namenjena
izvajanju sanacijskega in varčevalnega programa, ki smo ga s pomočjo Uprave
Univerze v Ljubljani v letu 2005 tudi uspešno izvedli. Potem ko je bilo urejeno
financiranje visokošolskega strokovnega programa Teologija je bilo mogoče razdeliti
pedagoške obveznosti med strokovno usposobljene visokošolske učitelje in njihove
sodelavce. V letu 2005 so bile uresničene investicije, katerih izvajanje se je
nadaljevalo iz leta 2004. Vodstvo fakultete je sodelovalo pri izvedbi adaptacije
poslopja, v katerem poteka pedagoško delo, in pri posodabljanju treh predavalnic.
Poleti 2005 so bila zaključena začetna gradbena dela za zagotovitev dodatnih
knjižničnih prostorov. Naročeni so bili načrti za finalizacijo gradbenih del ter za
notranjo opremo. Delo za dokončno opremo in usposobitev knjižničnih prostorov se
bo nadaljevalo v letu 2006.
V okviru upravnih dejavnosti je fakulteta konec leta 2005 pristopila k organizaciji
preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih na fakulteti.
4. Ocena uspešnosti obsega tri temeljna področja delovanja Teološke fakultete.
Glede napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev smo v zadnjih letih
poskrbeli, da so potekala tekoče in da ni prihajalo do zamud. V preteklem letu sta bila
v naziv docenta izvoljena dva predavatelja, eden v rednega profesorja. Pri postopkih
habilitacije so se pojavile nekatere težave, potem ko je HK meseca marca 2005
sprejela nova merila za vrednotenje znanstvenih publikacij. Kljub večkratnemu
posredovanju pri Agenciji za razvojno in raziskovalno dejavnost ni prišlo do ažuriranja
evidenc. Vprašanje se je še zaostrilo, ker so sklepi HK dobili retroaktivno veljavo.
Prepričani smo, da skrb za redno napredovanje zagotavlja uspešnost in zvišuje
kakovost pedagoškega dela. K izboljšanju kakovosti prispevajo tudi študentske
ankete, saj je z rezultati seznanjen vsak posamezni visokošolski učitelj in sodelavec.
Anketa je bila izvedena konec novembra 2005, analiza je bila pripravljena na začetku
januarja 2006. Poleg anket je mnenje študentov obvezna sestavina dokumentacije v
habilitacijskih postopkih.
Uspešnost znanstveno-raziskovalne dejavnosti se dobro kaže v kakovosti dela
raziskovalcev v okviru dveh raziskovalnih programov (od katerih je eden nastal z
združitvijo dveh predhodno prijavljenih): Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih
in tradiciji (program je bil uvrščen med najboljše raziskovalne programe v
predhodnem letu) in Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v
kontekstu sodobne edukacije. Nadaljevala in zaključila se je izvedba raziskovalnega
projekta Religija in nasilje. Nadaljevalo se je raziskovalno delo na treh projektih:
Leksikon krščanske etike, Trinitarizacija medčloveških odnosov in družbe ter Analiza
slovenskih pokoncilskih obrednikov in priprava novih. Na novo sta se začela dva
projekta: postdoktorski projekt Travma v družini, medgeneracijski prenos in
religioznost ter 15-mesečni projekt Kakovostna šola prihodnosti v okviru programa
Phare 2003: Vseživljenjsko učenje. Pri nekaterih raziskovalcih tudi sicer izstopa
obsežna bibliografija. S svojimi predavanji so visokošolski učitelji sodelovali na prek
10 mednarodnih zborovanjih. Ob praznovanju tedna Univerze 2005 je bil na Teološki
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fakulteti pripravljen mednarodni posvet o zavodu Frintaneum; posvet je sestavni del
projekta, ki ga skupaj izvajajo Inštituti za zgodovino Cerkve iz Dunaja, Gorice in
Ljubljane. Povečan obseg podiplomskega študija in delo na raziskovalnem področju
je narekovalo, da je fakulteta za polovični čas zaposlila koordinatorja za obe področji.
O uspešnosti znanstveno-raziskovalne dejavnosti pričajo številne publikacije naših
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, zlasti v tujini, v mednarodno uveljavljenem
glasilu TEOF Bogoslovni vestnik, v zbirki Acta ecclesiastica Sloveniae in v
dejavnostih nekaterih inštitutov na fakulteti. Inštitut za zgodovino Cerkve skupaj s
Slovensko teološko akademija, ki ima sedež v Rimu, izdaja zbirko Rimski simpoziji,
katerih prvi zvezek je izšel v letu 1983 (tudi ta zbirka je bila izločena iz vrste
mednarodno priznanih publikacij). Kakovost zastavljenega dela prav tako dokazujejo
zelo dobro ocenjeni projekti, ki jih sofinancira MVZT. Odobrena sredstva za IRD, ki
so nujno potrebna za razvoj raziskovalne dejavnosti kot podlage za kakovostno
pedagoško delo, se uporabljajo namensko v skladu s sprejetim programom, ki ga je
potrdil senat TEOF in nato tudi senat UL.
Uspešni smo bili tudi na področju upravljanja. V letu 2005 smo presegli načrtovano
nabavo literature in knjižnega fonda v Ljubljani in na Enoti v Mariboru, s čimer smo
dopolnili nekatere zbirke tuje znanstvene literature in pridobili nekatere dragocene
naslove iz volil in zapuščin. Za boljšo dostopnost so bili nabavljeni dodatni knjižni
regali za knjižnico v Ljubljani in na Enoti v Mariboru. Ponovno je bil usposobljen
prostor za knjižnično skladišče v Ljubljani. Zamenjali smo nekatere dele opreme,
nabavili nekaj novih didaktičnih pripomočkov. Tako smo izboljšali delovne pogoje v
predavalnicah in v veliki dvorani. V počitniških mesecih so bila opravljena obsežna
pleskarska dela v predavalnicah, hodnikih in nekaterih skupnih prostorih. Urejen je bil
zgodovinski arhiv fakultete. Obnovili in izpopolnili smo računalniško opremo ter
izboljšali in povečali dostop študentov in študentk do te opreme zlasti v čitalnicah. Z
začetkom novega študijskega leta 2005-06 je začel delovati program e-študent.
5. Kot neuspešno in za nadaljnje delo zaviralno se je na koncu študijskega leta
2004-05 pokazalo dejstvo, da na poslopju, kjer potekajo dejavnosti Teološke
fakultete, niso bila zaključena gradbena in zidarska dela. Zaradi adaptacije in
posodabljanja dveh predavalnic ter usposabljanja nove je del letnega semestra
pedagoško delo potekalo v začasnih najetih prostorih. Ob veliki dobri volji študentov
in predavateljev ni prišlo do večjih zapletov; to je omogočilo zadovoljivo izvajanje
pedagoškega dela. Manjšo motnjo v rednem ritmu delovanja fakultete je pomenilo
dejstvo, da je bilo v prvi polovici leta 2005 dvorišče in del poslopja spremenjeno v
gradbišče. V istem času je bil študentski svet fakultete brez dostojnega prostora, ker
so prostor, namenjen njihovemu delovanju, zasedali delavci gradbenega podjetja.
Moteče je bilo delovanje Agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost, ker ni sproti
upoštevala pripomb in predlogov za ažurno sestavljanje seznamov znanstvenih
publikacij, kar je povzročalo zaplete pri izvajanju postopkov habilitacije. Neuspešno je
bilo posredovanje, da bi bila teologija na seznamih ARRS ponovno uvrščena med
znanosti s področja humanistike, od koder je bila izločena konec leta 2004.
6. V primerjavi s predhodnimi leti se je v letu 2005 povečal obseg dejavnosti na
več področjih. Povečano število študentov (skupaj je bilo na začetku študijskega leta
2005-06 vpisanih 798 študentov; od tega 698 na rednem in 100 na izrednem študiju)
je zahtevalo drugačno razporeditev pedagoškega dela in večje obveznosti za
predavatelje. Pri preverjanju kakovosti delovanja fakultete smo lahko z veseljem
ugotovili, da se je v primerjavi s predhodnimi leti izboljšala prehodnost iz prvega v
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drugi letnik. Na enopredmetnem študiju Teologije je ta znašala 56.5 %, na
dvopredmetnem 55.7 % in na visokošolskem strokovnem programu Teologija 64.4
%. Pri podiplomskem študiju se povečuje število vpisanih na specialistični program
Zakonske in družinske terapije, izboljševati se je začelo tudi število vpisanih na
magistrski študij teologije. Na področju mednarodne dejavnosti sodelujemo s petimi
fakultetami evropskih držav, s katerimi že imamo sklenjene ustrezne pogodbe. V
preteklem letu smo vzpostavili stike s Teološko fakulteto v Djakovu, ki je postala
redna članica Univerze v Osijeku, kjer smo že predhodno sodelovali z Evangelijsko
teološko fakulteto. Nadaljevali smo sodelovanje v programih Socrates-Erasmus,
ugotavljamo pa, da je tu še dosti neizkoriščenih možnosti in da bo nujno narediti več
za pritegnitev študentov k izvajanju tega programa. Čeprav z določenimi teološkimi
fakultetami nimamo sklenjenih dogovorov, predavatelji naše fakultete sodelujejo pri
izvajanju njihovih programov, občasno sodelujejo pri izvajanju drugih oblik
pedagoškega in raziskovalnega dela ali gostujejo kot predavatelji. V to skupino sodi
več papeških univerz in fakultet v Rimu in drugod.
7. Gospodarnost in učinkovitost poslovanja. Pri uporabi finančnih sredstev smo
ravnali izredno gospodarno. Sanacijski program smo izvajali dosledno, o čemer smo
sproti obveščali Upravo UL. Ko so bila naknadno odobrena sredstva za izvajanje
visokošolskega strokovnega programa, kar se je zgodilo v zadnji četrtini leta, smo
lahko poskrbeli tudi za realizacijo drugih oblik pedagoškega dela oz. izpolnili vse
obveznosti. Da je v teku leta bilo gospodarjenje res uspešno, kaže dejstvo, da smo
leto poslovno zaključili s pozitivnimi rezultatom v višini 39.226.776,00 pozitivne
razlike med prihodki in odhodki. Gospodarsko smo uspešno poslovali tudi zato, ker
najemnine za prostore v Ljubljani in Enoti v Mariboru v korist poslovanja fakultete
krijeta lastnika, Nadškofijski ordinariat v Ljubljani in Škofijski ordinariat v Mariboru.
8. Notranji finančni nadzor nad poslovanjem fakultete izvaja Upravni odbor TEOF
in uprava UL. Upravni odbor TEOF je potrdil finančni načrt za tekoče leto, sprejel je
cenik storitev in nadzoroval uporabo sredstev tako, da je prejemal vmesna poročila
ter letno poslovno in računovodsko poročilo.
9. Zastavljeni cilji niso bili povsem uresničeni predvsem na področju
dodiplomskih študijskih programov, čeprav smo pri tem že izboljšali prehodnost iz
prvega v drugi letnik. Ta razsežnost pedagoškega dela bo še naprej zahtevala od
vseh zaposlenih na fakulteti bolj poglobljeno in individualizirano delo s študenti
prvega letnika in spremljanje postopka vpisa. Ker pri vpisu v študijsko leto 2005-06
nismo razpisali tretjega vpisnega roka, računamo, da bi ta okoliščina lahko pomagala
pri izboljšanju kvalitete študija in boljših študijskih rezultatih. Ker v višjih letnikih
prehodnost sega med 70 in 80 %, sodimo, da je razlog za nizko prehodnost iz prvega
letnika predvsem v tem, da se določen odstotek študentov na Teološko fakulteto
vpiše, ker si s tem zagotovijo status študentov, nimajo pa resnega namena študirati.
Boljša prehodnost se kaže pri študentih dvopredmetnega programa. Prav tako je
razlog za zadovoljstvo dobra prehodnost pri vseh programih podiplomskega študija.
Prilagajanje bolonjskemu procesu je tudi v letu 2005 postavljalo pomemben okvir
celotnemu delu na fakulteti. Eden od prodekanov vodi komisijo, ki je zadolžena za
pripravo programov in za implementacijo načel bolonjske prenove. Redno delo
komisije spremlja senat fakultete, bolj intenzivno je delo v posameznih katedrah. Za
osveščanje in pospešeno pripravo programov je bil septembra 2005 pripravljen
celodnevni študijski dan za vse visokošolske učitelje in sodelavce. Vzpostavljanje
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povezav s teološkimi fakultetami v evropskem prostoru, ki so se že odločile za
določen okvir izvajanja bolonjske prenove, ter usklajevanje s fakultetami, s katerimi
izvajamo dvopredmetne programe, so povzročili, da je prenova še vedno v fazi
priprave. Ugotavljamo, da smo študente v proces pritegnili šele v preteklem letu.
Čeprav je bilo veliko pozornosti namenjene sprejemanju meril za vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, postopek do konca leta 2005 še ni bil
uresničen; za novo študijsko leto 2005-06 smo izpeljali poskusni postopek priprave
najave in vrednotenja.
10. V odnosu do nekaterih drugih področij in do javnosti so se tudi v preteklem
letu kazale značilnosti, ki so se do teologije pokazale že v predhodnih letih. Teologija
v sklopu humanistike ni neposredno povezana s področji družbenega življenja, kot je
gospodarstvo, regionalni razvoj, varstvo okolja ali urejanje prostora. Posredno pa
vendarle prispeva, takšen je tudi namen pedagoškega dela, k raziskovanju,
utemeljevanju in aplikaciji etičnih načel, ki so bistvenega pomena za družbo in
nasploh vplivajo na urejanje gospodarskih, socialnih, kulturnih, okoljevarstvenih in
duhovnih temeljev. Sodimo, da je ravnanje v skladu z etičnimi načeli, ki jih
posredujemo v teku izvajanja programa, bistveni dejavnik uspešnosti vsakega
človeka in širše družbene skupnosti. V skrbi za moralno zdravega človeka in za
krepitev vloge družine prispeva teologija svoj delež k celostnemu napredovanju
človeka in je zato bistvenega pomena za njegovo uspešnost. Podiplomski
specialistični in magistrski študijski program Zakonske in družinske terapije je bil
uveden prav z namenom in nalogo, da bi prispeval k izboljšanju vloge družine in
sodeloval pri vzpostavljanju družinskega ravnotežja. Ugoden sprejem programa je
pokazal, da je ponudil vsebine, ki so jih udeleženci programa pogrešali. Tako
posredno in na dolgi rok Teološka fakulteta prispeva k izboljšanju splošnih razmer na
Slovenskem, k promociji Slovenije in naše narodne skupnosti v multikulturni Evropi
ter v svetu, ki je podvržen procesu globalizacije. Naš neposredni prispevek k ugledu
Slovenije so tudi nekateri znanstveni in strokovni dosežki na področju teologije in
religiologije, s katerimi se uveljavljamo v Evropi in v svetu. K temu bo prispeval tudi
svetovni kongres strokovnjakov Svetega pisma stare zaveze, ki bo potekal julija 2007
v Ljubljani; že v letu 2005 so se začele priprave na ta mednarodni dogodek, katerega
nosilci so visokošolski učitelji na Teološki fakulteti.
11. Druga pojasnila, ki govorijo o dejavnosti Teološke fakultete v letu 2005. V okviru
praznovanja tedna Univerze v Ljubljani sta bila sprejeta predloga fakultete, da se je
podelilo priznanje zaslužnega profesorja prof. ddr. Antonu Stresu in priznanje
častnega senatorja prof. dr. Milanu Komarju iz Argentine. – V letu 2005 je pozornost
fakultete veljala volitvam novega senata fakultete, upravnega odbora, komisij in
oblikovanju drugih delovnih teles. Izvedene so bile tudi volitve v Študentski svet.
Konec leta 2005 je bilo na fakulteti zaposlenih 63 delavcev (od tega je bilo 41
pedagoških delavcev, 9 raziskovalcev in 13 nepedagoških): 7 rednih in 7 izrednih
profesorjev, 18 docentov, 3 višji predavatelji, 11 asistentov, 3 raziskovalci in 6 mladih
raziskovalcev. Določeno število ur so bili v pedagoško delo vključeni 4 visokošolski
učitelji-gostje, 5 upokojenih profesorjev in 2 učiteljici živih jezikov. V knjižnici so bili
zaposleni 4 delavci, v upravi 9. Fakulteta si je prizadevala za pomladitev
pedagoškega kadra in za kakovost s spodbujanjem napredovanja učiteljev in
sodelavcev v višje nazive.
Teološka fakulteta je glede financiranja vezana izključno na sredstva iz proračuna in
šolnin izrednih študentov. Iz proračuna preko MVZT se financira celotna pedagoška
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dejavnost na dodiplomskem in deloma na magistrskem in doktorskem študiju. Delež
šolnin izrednih dodiplomskih študentov in prispevek podiplomskih je zelo majhen.
Oba specialistična programa se financirata iz šolnin študentov. Financiranje
znanstveno-raziskovalne dejavnosti poteka trenutno preko dveh programov in petih
projektov.
Sklep
Analiza finančnih pokazateljev in računovodsko poročilo, ki sta priložena poslovnemu
poročilu, potrjujeta podatke, navedene v poslovnem poročilu, in osvetljujeta
poslovanje fakultete v letu 2005. To se posebej nanaša na prikaz dohodkov in
odhodkov. Ugotavljamo, da je Teološka fakulteta poslovno leto 2005 zaključila
uspešno. Čeprav je kazalo, da bo nov sistem financiranja poslabšal gospodarske
pogoje za opravljanje nalog, ki jih ima fakulteta, kar je bilo izraženo v poslovnih
poročilih za leto 2003 in 2004, se je stanje uredilo zaradi uvedbe visokošolskega
strokovnega programa Teologija in zaradi povečane pedagoške obveznosti.

Ljubljana, 24. februar 2006.
izr. prof. dr. Bogdan Kolar, dekan
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