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UNIVERZA V LJUBLJANI 
TEOLOŠKA FAKULTETA 
Poljanska cesta 4 
1000 Ljubljana 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 
 
1 Uvod 
Poslovno poročilo Teološke fakultete za leto 2007 je pripravljeno v skladu z Zakonom 
o računovodstvu in s 3. odstavkom 27. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 
115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004) in 3. odstavkom Navodil o pripravi 
zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Ur. l. RS št. 23/2001). Prav tako temelji na finančnem načrtu ter 
programu dela TEOF za leto 2007, ki sta bila pripravljena po predpisanih merilih in 
poslana vodstvu Univerze v Ljubljani. 
 
2 Poslanstvo fakultete. V luči zgodovine sodi teološki študij med najstarejše oblike 
organiziranega študija na Slovenskem. Prva oblika javnega in organiziranega študija 
je bila pri nas teološka šola v Gornjem Gradu, ki je delovala ţe leta 1589. V različnih 
oblikah in obsegu se je študij nadaljeval vsa naslednja stoletja. Teološki študij, ki je 
bil nekoč namenjen predvsem kandidatom za duhovništvo in za različne redovne 
skupnosti, odgovarja na širše duhovne, verske, kulturne in druţbene potrebe. 
Posebno poslanstvo Teološke fakultete v Ljubljani je zaradi njenega mesta na 
konfesionalni meji pravoslavnega, evangeličanskega in katoliškega sveta. Ekumenska 
razseţnost je vgrajena v temelje njenega poslanstva. V zadnjih desetletjih je 
fakulteta glede na nove duhovne potrebe prilagodila pedagoško dejavnost 
(organizirano v okviru kateder) in jo okrepila z inštituti, ki imajo predvsem 
raziskovalne in študijske naloge. Študij na Teološki fakulteti nadaljuje poslanstvo, ki 
ga je uresničeval ţe od antičnih časov: v dialogu s svetovnimi kulturami in verstvi 
prepoznava in formulira tiste vrednote, ki zagotavljajo kvalitetno prihodnost 
druţbenega in posameznikovega ţivljenja. Vrednote, ki so zahodni civilizaciji 
zagotavljale vedno bolj human razvoj, izhajajo prav iz teološke refleksije: oseba, 
osebno dostojanstvo in nedotakljivost, ideja enakosti, odgovornosti, avtonomije, 
opravičenja, emancipacije, občestva in individualnosti. V vsem tem se kaţe temeljna 
vloga, ki jo ima teološka misel v razmerju do druţbenih in kulturnih vrednot. S svojim 
raziskovalnim delom, ki obravnava razmerje med krščanstvom, religijo, svetovnimi 
verstvi in kulturami, etiko, moralno zavestjo, pravičnostjo, človekovimi pravicami, 
nasiljem, vzgojo in šolstvom, slovensko druţbo in njeno zgodovino, različnimi 
generacijami, druţino in drugimi ustanovami, ţeli Teološka fakulteta dati svoj izviren 
prispevek. Zaradi svojega nadnacionalnega značaja je teološki študij vez z drugimi 
kulturnimi in druţbenimi okolji, ustanovami in posamezniki.  
 
3 Predstavitev Teološke fakultete. Teološka fakulteta v študijskem letu 2007-08 
izvaja naslednje dodiplomske študijske programe (v oklepaju so pripisane številke 
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redno in izredno vpisanih študentov): enopredmetni program Teologija (vseh 
vpisanih 354), dvopredmetni program Teologija (skupaj s Filozofsko fakulteto v 
Ljubljani ter s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru; vseh vpisanih 145) in visokošolski strokovni program Teologija 
(vseh vpisanih 220). Struktura vpisanih študentov in študentk po spolu je bila 
naslednja: enopredmetni program Teologija (64 % ţensk, 36 % moških), 
dvopredmetni program (70 % ţensk, 30 % moških) in visokošolski strokovni program 
(59 % ţensk, 41 % moških). Na podiplomski stopnji izvajamo naslednje programe: 
specializacija pastoralna teologija (12 vpisanih), specializacija zakonska in druţinska 
terapija (30 vpisanih), magistrski študij zakonska in druţinska terapija (41 vpisanih) 
in magistrski študij teologija (12 vpisanih). Dva programa sta bila na doktorskem 
študiju: teologija (vpisanih 9) in zakonska in druţinska terapija (12 vpisanih). V tem 
letu ne izvajamo  podiplomskega programa religiologije. Tako je bilo dne 24. oktobra 
2007 na fakulteto vpisanih 835 študentov (v to ni vključeno 75 absolventov); od tega 
713 redno, 122 izredno. V študijskem letu 2007-08 Teološka fakulteta vse programe 
izvaja po ustaljenem dosedanjem sistemu, ker še noben po bolonjskih načelih 
prenovljen program ni dosegel akreditacije. Poleg tega je fakulteta izvajala še 
program dopolnilnega izobraţevanja za učitelje predmeta Verstva in etika; v 
študijskem letu 2006-07 je bila organizatorica predavanj naša fakulteta (v prejšnjem 
študijskem letu je to bila Filozofska fakulteta). To je bil zadnji vpis (glede na določbe 
Ministrstva za šolstvo in šport) za takšno obliko izobraţevanja; vpisalo se je 38 
kandidatov in kandidatk, od katerih so vsi uspešno opravili vse obveznosti. Ob koncu 
leta je bilo na fakulteti zaposlenih 42 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 9 
raziskovalcev in 15 zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih; skupaj 66 
zaposlenih. Poleg pedagoškega dela pri izvajanju prej naštetih programov je v okviru 
fakultete potekalo raziskovalno delo. To je bilo organizirano v okviru dveh 
programskih skupin in štirih projektov. V letu 2007 so bili zaključeni vsi projekti. 
Sedeţ fakultete se nahaja  na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, to je v poslopju zavoda 
'Collegium Aloysianum' in v po letu 1970 dograjenih poslopjih; ta poslopja so last 
Nadškofije Ljubljana. Pedagoško delo izvajamo še na Enoti fakultete v Mariboru, 
Slovenska ulica 17, to je v prostorih zavoda 'Andreanum', ki so last Nadškofije 
Maribor.  
 
4.1 Pravne podlage delovanja. Področje delovanja TEOF kot posrednega 
uporabnika proračuna je določeno z Nacionalnim programom visokega šolstva RS, ki 
ga je sprejel Drţavni zbor (27. novembra 1997), v katerem je za področje teologije 
navedeno, da študij teologije  (enopredmetni) traja 10 semestrov, dvopredmetni 8 
semestrov in visokošolski strokovni program Teologija 6 semestrov. Sicer pa je 
teološko področje vključeno 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 so bila temelj ravnanja Pravila Teološke fakultete, ki 
so temeljni akt te ustanove, Pravilnik o računovodstvu UL, Računovodska pravila 
TEOF, sprejeta 8. aprila 2002, in druge smernice, ki nam jih je posredovala Uprava 
Univerze v Ljubljani.  
 
4.2 Dolgoročni cilji na pedagoškem področju TEOF izhajajo iz potrjenih in izvajanih 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Znanstveno-raziskovalni cilji pa 
izhajajo iz zasnove dveh programskih skupin. Cilji slonijo na Nacionalnem programu 
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visokega šolstva, za teološki študij pa to pomeni razširitev in poglobitev znanja o 
človekovem poloţaju v svetu in njegova utemeljitev na krščansko-humanističnem 
izročilu, ki je lasten evropski kulturni dediščini.  
Raziskovanje vključuje tudi področje religiologije ter zakonske in druţinske terapije. O 
ţivosti področja religiologije pričajo tovrstni programi na številnih univerzah v Evropi 
in v Zdruţenih drţavah Amerike, znanstvene in strokovne religiološke revije in zlasti 
mednarodna znanstvena in strokovna srečanja, ki spodbujajo ekumenski in 
medverski dialog (prim. predlog podiplomskega magistrskega in doktorskega 
študijskega programa religiologija). Na evropski ravni so bili razpisani posebni 
projekti, ki obravnavajo revitalizacijo religijskega pojava. Sodimo, da bomo posebej v 
letu 2008, to je v letu medkulturnega in medverskega dialoga, imeli še več priloţnosti 
za afirmacijo znanj s tega področja. 
Veliko zanimanje za obravnavo vprašanj s področja zakonske in druţinske terapije 
kaţejo mednarodna srečanja na to temo in obilna literatura. Nadaljnji cilji so: 
spodbujati raziskovanje in znanstveno-teoretično delo na področju globinske 
relacijske psihologije, teorije partnerskih in druţinskih odnosov in teorije 
medgeneracijskih razmerij; posredno to spodbuja raziskovanje v polju psihoterapije 
in psihopatologije in s tem njuno preverljivost ter učinkovitost (prim. Podiplomski 
magistrski in doktorski študijski program Zakonska in druţinska terapija). 
 
4.3 Kot kratkoročne cilje fakultete za leto 2007 smo navedli predvsem delo v 
pripravi prenove programov po bolonjskih načelih. V ta namen smo nadaljevali 
zbiranje programov teoloških fakultet v srednjeevropskem prostoru, kjer so programe 
ţe prenovili. Pri tem je šlo predvsem za enovite magistrske študije, za katere so se 
odločile omenjene fakultete. V tem kontekstu smo pridobili prenovljene programe iz 
Zagreba, Avstrije, Belgije in Italije. Prenovljeni program je bil konec leta 2007 poslan 
v nadaljnje obravnavanje na Svetu za visoko šolstvo. Hkrati so potekala dogovarjanja 
in usklajevanja s fakultetami, s katerimi skupaj izvajamo dvopredmetni program 
Teologija, to je s Filozofsko fakulteto UL, s Filozofsko fakulteto UM in s Fakulteto za 
naravoslovje in matematiko UM. Ker nismo bili pravočasno obveščeni o dogajanju na 
Filozofski fakulteti v Mariboru, nismo imeli moţnosti, da bi hkrati z njimi poslali v 
akreditacijo tudi naš program, čeprav je ţe bil pripravljen. Do konca koledarskega 
leta 2007 je bil pripravljen tudi dvopredmetni program Teologija tako za povezavo s 
Filozofsko fakulteto v Ljubljani kot obema fakultetama na UM. Programa sta bila 
izročena strokovnim sluţbam UL. Posamezne katedre so pripravile ţe večino 
predlogov za študij na drugi stopnji, v kolikor je takšen študij predviden. V letu 2007 
smo dobili prve diplomante Visokošolskega strokovnega programa Teologija.  
 
5.1 Izobraževalna dejavnost. Pri številu študijskih programov, tako dodiplomskih 
kot podiplomskih, ki so se izvajali na TEOF, v letu 2007 ni prihajalo do odstopanj. 
Načrt vpisa v študijsko leto 2007-08 je predvideval, da smo na eno- in dvopredmetni 
univerzitetni program Teologija kot na visokošolski strokovni program Teologija 
vpisovali tudi izredne študente. Na razpisanih 110 mest (75 v Ljubljani, 35 v 
Mariboru) za enopredmetni študij teologije smo vpisali 84 študentov ( v Ljubljani 64,  
v Mariboru 20); na razpisanih 20 mest izrednega študija smo vpisali 6 študentov. Za 
dvopredmetni študij Teologije je bilo razpisanih 70 mest (po 35 v Ljubljani in v 
Mariboru), vpisali pa smo 40 študentov (30 v Ljubljani, 10 v Mariboru). Na razpisanih 
20 mest izrednega študija smo vpisali 3 študente. Na visokošolski strokovni program 
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Teologija smo razpisali 60 mest za redni študij (40 v Ljubljani, 20 v Mariboru) in 30 
mest (20 v Ljubljani, 10 v Mariboru) za izredni študij. Vpisalo se je 63 študentov za 
redni študij in 20 za izredni študij. Na dodiplomskem študiju je bilo glede prehodnosti 
v študijskem letu 2006-07 doseţeno naslednje stanje: izboljšala se je prehodnost iz 
prvega v drugi letnik na enopredmetnem programu (62 %), nekoliko slabša je 
prehodnost na dvopredmetnem (50 %) in na strokovnem programu (58.06 %). 
Povprečna prehodnost iz prvega v drugi letnik podiplomskih programov je bila 76.51 
%. Povprečna prehodnost iz prvega v drugi letnik pri vseh programih je bila to leto 
glede na prvi vpis 79.35 %, kar je glede na leto poprej (66.54 %) vidna izboljšava.  
V letu 2007 je zaključila študij prva generacija študentov Visokošolskega strokovnega 
programa Teologija. Dobili smo ţe tudi prve diplomante.  
Glede trajanja študija na univerzitetnem programu lahko ugotovimo, da je prišlo do 
izboljšanja. Povprečen čas trajanja študija na univerzitetnem programu znaša 7 let, 
za strokovni program bomo o tem lahko šele govorili.  
Pod pričakovanji je bilo število diplomantov na podiplomskih programih, saj je 
specialistični študij končalo 24, magistrski študij 1 in doktorski študij 4. Sodimo, da je 
še vedno za majhno število diplomantov vzrok treba iskati v premalo organiziranem 
individualnem delu oz. da se pobuda pričakuje predvsem s strani študentov, niso pa 
se izboljšale pobude s strani mentorjev. Študijska srečanja visokošolskih učiteljev 
zadnjih dveh let so pokazala kot primerno obliko uvajanja sistema »privatissimum«, 
ki so ga ţe začeli izvajati posamezni mentorji (po zgledu iz drugih okolij, kjer so 
posamezni visokošolski učitelji opravljali svojo specializacijo).  
Po naših ocenah se ţe kaţejo tudi prvi sadovi uvajanja tutorstva. Po študijskem 
dnevu učiteljev septembra 2007 so bili izbrani tutorji-učitelji za posamezne letnike in 
koordinator njihovega dela. Eden od učiteljev je prevzel tudi naloge tutorja za 
absolvente. Po enoletnih izkušnjah učiteljskega tutorstva nameravamo dati večji 
poudarek in organizirati tudi študente, ki bi sodelovali na ta način. Načrtno 
usposabljanje pedagoških delavcev je bilo organizirano v obliki dveh študijskih dni; 
februarja in septembra, to je na začetku vsakega semestra. Boljše pogoje 
pedagoškega dela bodo dali prenovljeni prostori, tri predavalnice v Ljubljani ter ena v 
Mariboru. 
 
5.2 Raziskovalna dejavnost. Poleg pedagoškega dela pomeni raziskovalno delo 
bistveni del poslanstva, ki ga ima fakulteta. Njeno delovanje na tem področju je 
usklajeno s pravili, ki jih za raziskovalno področje zagotavlja Agencija za 
raziskovalno-razvojno dejavnost (ARRS) pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo. Na koncu študijskega leta 2006-07 so se na fakulteti zaključili štirje 
projekti: Trinitarizacija medčloveških odnosov in druţbe (vodja prof. dr. Ciril Sorč), 
Leksikon krščanske etike (vodja prof. dr. Janez Štuhec), Analiza slovenskih 
pokoncilskih obrednikov in priprava novih (vodja prof. dr. Slavko Krajnc) in 
podoktorski projekt Travma v druţini, medgeneracijski prenos in religioznost (vodja 
dr. Christian Gostečnik). Dve programski skupini trajata še naprej: Etično-
religiozni temelji in perspektive druţbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije 
(vodja je prof. dr. Janez Juhant) in Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in 
tradiciji (vodja skupine je akad. prof. dr. Joţe Krašovec). Za projekte, ki so bili 
zaključeni v letu 2007 so bila pripravljena zaključna poročila. Še vedno pa 
ugotavljamo, da je preobčutna preobremenjenost učiteljev s pedagoškim delom in da 
premalo moči in pozornosti namenjamo raziskovalnemu delu, čeprav čutimo, da je 
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raziskovalno delo bistveni del znanstvenega in strokovnega poslanstva. Z večino 
razpoloţljivih ur so bili zaposleni trije raziskovalci, šest jih je imelo status mladega 
raziskovalca. Sredi septembra 2007, ko se je iztekel rok za prijavo, smo oddali 
predlog kandidata za mentorja mladega raziskovalca in tri predloge projektov (dva 
temeljna in enega podoktorskega). Za razvoj mladih raziskovalcev  skrbijo izbrani 
mentorji, ki jih je izbrala ARRS.  
V letu 2007 je bila zagovarjana 1 magistrska naloga (dobršnemu delu študentov 
magistrskega študija je bil odobren direktni prehod na doktorski študij) in 4 
disertacije. Mag. Mateja Pevec-Rozman je zagovarjala disertacijo Moralnost med 
etično skepso in vrlino: MacIntyrejev poskus utemeljitve etike (mentor doc. dr. Anton 
Jamnik, somentor prof. dr. Anton Stres). Mag. Blaţ Jezeršek je zagovarjal disertacijo 
Zadrţek različne vere pri sklepanju zakona med katoliško in muslimansko stranjo 
(mentor prof. dr. Borut Košir, somentor prof. dr. Drago Karl Ocvirk). Maja Lopert je 
zagovarjala disertacijo Ţivljenjska relevanca religije in institucija Cerkve (mentor prof. 
dr. Vinko Potočnik). Erika Prijatelj je zagovarjala disertacijo z naslovom Ţivljenjska 
obdobja človeške osebe in njeno zorenje v veri v odnosu do J. Fowlerjeve teorije o 
stopnjah verovanja (mentor prof. dr. Stanko Gerjolj).  
Razgibana je bila dejavnost na področju znanstvenih publikacij. S 1. januarjem 
2007 je nastopil novi urednik Bogoslovnega vestnika doc. dr. Miran Špelič. Uredil je 
štiri številke. Publikacije, ki so jih pripravili učitelji na naši fakulteti in so izšle v letu 
2007, so bile: Acta Ecclesiastica Sloveniae, št. 29 (Edo. Škulj, Jerebova kronika 
ţupnije Škocjan pri Turjaku); Drago K. Ocvirk - Misijoni – povezovalci človeštva; Ciril 
Sorč – V prostranstvu Svete Trojice; Ciril Sorč – Od kod in kam? Stvarstvo in 
zgodovina trinitaričnih razseţnosti; Anton Štrukelj – Trojica in Cerkev; Person and 
Good (urednika Janez Juhant in Bojan Ţalec); On Cultivating Faith and Science. 
Reflections on Two Key Topics of Modern Ethics (uredila Janez Juhant in Bojan 
Ţalec), LIT Verlag Berlin 2007; Dialogue and Virtue. Ways to Overcome Clashes of 
Our Civilizations (uredili Peter Hünermann, Janez Juhant in Bojan Ţalec), LIT Verlag 
Berlin 2007; Katarina Kompan Erzar – Ljubezen umije spomin; Tadej Strehovec - 
Človek med zarodnimi in izvornimi celicami. V zbirki Znanstvena knjiţnica je dr. Sašo 
Kneţević izdal knjigo Boţanska ojkonomija z Apokalipso. Zasluţni profesor dr. Rafko 
Valenčič je izdal monografijo o sv. Hieronimu Moţ s Krasa. V tem študijskem letu je v 
teku uvajanje novega načina citiranja (Chicago Manuel of Styles); uvedel ga je ţe 
Bogoslovni vestnik, postopoma ga bodo sprejele druge publikacije, ki jih izdaja 
fakulteta (okvirni datum za začetek novega načina je bil 1. januar 2007). 
Visokošolski učitelji in raziskovalci so sodelovali v pripravi in izvedbi več 
znanstvenih srečanj in sestankov. Konec junija so trije visokošolski učitelji 
sodelovali na srečanju evropskih univerz ob 50-letnici podpisa Rimske pogodbe. 
Tema srečanje je bila Novi humanizem za Evropo in vloga univerze pri tem. V dneh 
od 8. do 11. novembra 2007 je bila v Celju mednarodna konferenca z naslovom 
Dialog ali kako preseči trke civilizacij. Konferenco je pripravil Inštitut za filozofijo in 
druţbeno etiko na Teološki fakulteti. V organizaciji Slovenske teološke akademije v 
Rimu in Inštituta za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti je bil od 10. do 14. 
septembra v Rimu simpozij, posvečen lavantinskemu škofu dr. Ivanu Joţefu 
Tomaţiču. Ob isti priloţnosti je izšel zbornik Torošev simpozij v Rimu, kjer so 
objavljena predavanja lanskoletnega simpozija. Vrsta objav je v serijskih publikacijah. 
Kot izraz znanstvenega sodelovanja je mogoče obravnavati znanstvene posvete in 
študijska srečanja, ki so bila na fakulteti. V okviru tedna UL decembra 2007 je bil 



 6 

pripravljen posvet na temo Sveto pismo in kultura. Bibličnim temam je bil namenjen 
teološki simpozij v aprilu. Maja je bil simpozij ob 300-letnici posvetitve ljubljanske 
stolnice. Naši predavatelji in raziskovalci so sodelovali na vrsti mednarodnih srečanj. 
Aktivno sodelujejo v poklicnih mednarodnih zdruţenjih; za Slovenijo je ustanovljena 
posebna sekcija Evropskega zdruţenja teologov. Nekaj članov se je od 13. do 16. 
septembra 2007 udeleţilo kongresa zdruţenja v Leuvenu pod naslovom Religion and 
the European Project. Theological Perspectives. Oktobra je šest učiteljev fakultete 
sodelovalo na 10. mednarodni konferenci pod okriljem Instituta Josef Stefan z 
naslovom Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja.  
Veliko pozornosti je veljalo pripravam XIX. svetovnega kongresa biblicistov Stare 
zaveze (IOSOT), ki je bil julija 2007. Ob drugih članih Inštituta za sveto pismo, 
judovstvo in zgodnje krščanstvo je največjo teţo dneva nosil akademik prof. dr. J. 
Krašovec. Posle generalnega sekretarja je opravljal prof. dr. Joţef Plevnik S.J. Biblični 
festival ob začetku kongresa in predavanja, ki so trajala več dni, so pritegnili številne 
mednarodno uveljavljene strokovnjake. Na festivalu pa so udeleţence poleg 
predsednika organizacijskega odbora akad. prof. dr. Joţeta Krašovca pozdravili še 
predsednik vlade RS Janez Janša, predsednik SAZU prof. dr. Boštjan Ţekš, rektorica 
UL prof. dr. Andreja Kocijančič, ljubljanski metropolit in veliki kancler TEOF msgr. 
Alojz Uran in ljubljanski ţupan Zoran Janković. V okviru leta Svetega pisma in 
mednarodnega kongresa biblicistov je bila v cerkvi sv. Joţefa postavljena razstava z 
naslovom Ţiva beseda (razstava je bila odprta od 14. junija do 31. julija). 

 

5.4 Na področju mednarodnega sodelovanja se je ta razseţnost poslanstva 
fakultete razvijala v okviru programa Socrates-Erasmus in na ravni sporazumov naše 
fakultete z drugimi fakultetami. Dosedanjim sporazumom smo dodali še sporazum z 
Milltown Institutom v Dublinu, Irska, začeli so se pogovori o moţnostih sodelovanja z 
International Theological Institute for Studies on Marriage and Family v Gamingu 
(Avstrija). Izmenjano je bilo pismo o nameri s Katoliškim inštitutom v Toulousu, ki 
nam zagotavlja izmenjavo predavateljev in moţnosti obiskov tako študentov kot 
predavateljev. Tik pred zaključkom so priprave za obnovitev pogodbe o sodelovanju s 
Teološko fakulteto Univerze v Zagrebu.  V tem letu se še ni pokazalo posebno 
zanimanje za izmenjavo študentov, kaţe, da bo tega več v prihodnjem študijskem 
letu, saj se jih je prijavilo 7. Za to se je zelo zavzel izr. prof. dr. Branko Klun. Ker je 
izmenjava profesorjev pogojena z izmenjavo študentov, bo ţe v kratkem to 
onemogočeno, ker z določenimi univerzami takšne menjave ţe več let ni bilo. To se 
bo zgodilo z univerzo v Innsbrucku. Prepričanje je, da bi bilo vsekakor koristno 
izmenjavi študentov nameniti večjo pozornost in izkoristiti moţnosti, ki nam jih 
ponuja program Socrates-Erasmus, tudi v smislu odkrivanja talentov za nadaljnji 
študij. Kot je ţe močno navzoča tendenca, bo v prihodnje za podiplomske študente 
postala obveza bivati in študirati vsaj en semester v tujini in temu ustrezno potem 
prilagoditi individualne študijske programe. V primerjavi z drugimi fakultetami je na 
naši še vedno premalo zanimanja za študij v tujini. V tem študijskem letu smo imeli 
lepo število predavateljev-gostov iz tujine, ki so delo fakultete naredili še bolj 
zanimivo (znani so podatki za vsaj osem gostov). Dva profesorja fakultete sta 
predavala v tujini. V bliţnji prihodnosti bomo morali narediti več za uvajanje 
programov oz. predavanj v angleškem jeziku (vsaj pri nekaterih predmetih), če bomo 
hoteli, da pridejo k nam še študentje, ki niso vešči slovenskega jezika. Sodelovanje 
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na mednarodni ravni bo v prihodnje moralo dobiti še pomembnejše mesto tudi v 
okviru načrtovanja projektov in vključevanja v mednarodne projekte, ker ta 
razseţnost postaja vse pomembnejša pri pridobivanju sredstev  in pri vrednotenju 
celotnega pedagoško-raziskovalnega dela. Bistvena pot za uveljavljanje na tem 
področju je sodelovanje v mednarodnih zdruţenjih in na njihovih zborovanjih. V 
preteklem koledarskem letu ni bilo organizirano (sicer tradicionalno) srečanje med 
teološkimi fakultetami iz Gradca, Zagreba in Ljubljane. 
5.5 Knjižnična dejavnost. Osnova vsega raziskovalnega in pedagoškega dela sta 
obe knjiţnici; zadovoljni smo, da je uspelo na obeh krajih pridobiti dodatne prostore 
za skladišča in nekaj več delovnih prostorov, v Ljubljani pa usposobiti prostor za 
čitalnico. Novi prostori so bili slovesno odprti v februarju. Tu smo tudi zaposlili 
knjiţničarskega sodelavca s 5. stopnjo izobrazbe. Z adaptacijo in novo opremo so se 
izboljšale tudi moţnosti delovanja čitalnice na Enoti v Mariboru. Med 
najpomembnejša opravila knjiţničarjev je sodila skrb za nabavo gradiva, leto z 
uporabniki, posredovanje informacij uporabnikom, vnašanje v sistem COBISS in 
sodelovanje z drugimi knjiţnicami. S pomočjo razpisov ARRS smo pridobivali sredstva 
za nakup tuje literature. Nova čitalnica v Ljubljani in deloma tudi v Mariboru je bila 
opremljena z novimi računalniki: tako lahko sedaj študentje uporabljajo 14 (namesto 
prej 4) računalnikov, poleg posebnega računalnika za knjiţnične informacije, ki je v 
predprostoru knjiţnice. S tem je bil odpravljen problem zastarele računalniške 
opreme, na katerega smo opozarjali v predhodnih poročilih. Statistika o uporabnikih 
knjiţnice kaţe na porast v primeri s tem, kar smo predvideli v programu dela za leto 
2007. V obe knjiţnici je bilo včlanjenih 1240 študentov, 103 visokošolski učitelji in 
410 drugih uporabnikov (številke presegajo načrt za leto 2007, ki je predvideval  
uporabnikov). Zabeleţenih je bilo prek 34.000 obiskov in prek 33.000 izposojenih 
enot. Na novo je bilo obdelanih prek 2400 knjiţnih enot, vnesenih je bilo še prek 630 
drugih bibliografskih zapisov. Obe knjiţnici sta prejemali prek 620 periodičnih 
publikacij. Celotno dogajanje ob mednarodnem bibličnem kongresu, ki je bil v juliju 
2007, je imelo posledice tudi za knjiţnico. Tako od sodelujočih kot od zaloţb, ki so 
bile prisotne na kongresu je knjiţnica prejela določeno število naslovov. Sodimo, da 
so pogoji za študij v čitalnici ustrezni in da je na voljo vsa potrebna literatura tako za 
uporabo v čitalnici kot za izposojo na dom. V knjiţnici so študentom na voljo tudi 
računalniki z internetno povezavo. Ker je občasno v Ljubljani večje zanimanje, kot je 
na voljo računalnikov, so študentom na voljo še računalniki v prostorih Študentskega 
sveta.  
 
5.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje. Glede nakupa nove opreme in 
investicijskih del smo sledili napovedanemu programu. V prvi polovici leta 2007 so 
bila zaključena dela pri usposabljanju nove čitalnice in drugih knjiţničnih prostorov, 
tako skladišč kot uprave. Uporabljena so bila večja sredstva, kot je bilo napovedano v 
programu, ker je bil projektantski predračun za razširitev knjiţničnih prostorov 
pomanjkljiv, ker so strokovne sluţbe zahtevale dodatne posege na področju statičnih 
in poţarnovarstvenih ukrepov. Nekoliko večje stroške je prinesla kvalitetnejša 
oprema, ki smo jo vgradili po posvetovanju s strokovnimi sluţbami (npr. varnostni 
sistem).  Pripravljeni in opremljeni so bili tudi drugi prostori, ki so bili predvideni za 
uporabo v času izvajanja srečanja ob svetovnem bibličnem kongresu v juliju 2007 v 
organizaciji Teološke fakultete in Slovenske akademija znanosti in umetnosti. 
Prenovljena je bila toplotna podpostaja, zamenjane so bile luči v dveh predavalnicah 
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in povsem prenovljena predavalnica št. 9. Slednja je postala »didaktična« učilnica, 
urejena po sodobnih načelih, tudi za moţnost uporabe elektronskih sredstev. 
Nekatere stroške za manjše investicijske posege pri vzdrţevanju objektov sta krila 
lastnika objektov, v Ljubljani Nadškofija Ljubljana in v Mariboru Nadškofija Maribor.  
 
5.13 Kadrovske zadeve. Potem ko smo s študijskem letom 2006-07 začeli izvajati 
še tretji (zadnji) letnik visokošolskega strokovnega programa Teologija in zaposlili 
ustrezne učitelje in sodelavce je bilo ob koncu leta 2007 stanje takšno, kot je bilo 
predvideno v programu. Pedagoško in raziskovalno delo je izvajalo naslednje število 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih sodelavcev: 7 rednih in 9 
izrednih profesorjev, 19 docentov, 3 višji predavatelji, 15 asistentov, 7 raziskovalcev 
(od tega so bile 4 mlade raziskovalke). Registriranih raziskovalcev je bilo 63. Pri 
izvajanju programov so bili vključeni tudi pogodbeni sodelavci. Njihovo število je bilo 
naslednje: 10 visokošolskih učiteljev, 5 visokošolskih sodelavcev in 3 zaposleni na 
spremljajočih delovnih mestih. Kolikor je bilo mogoče, smo skrbeli za redno 
napredovanje (ali ponovne izvolitve) v nazive. V letu 2007 so bili izvoljeni: v naziv 
izrednega profesorja en docent in dva asistenta v naziv docenta. Ponovno je bil 
izvoljen en izredni profesor, pet docentov in dva asistenta. Pri nekaj postopkih za 
napredovanje v višji naziv je prišlo do zapletov. Dva visokošolska učitelja sta se 
upokojila, eden je prekinil delovno razmerje. Tako se bo fakulteta morala srečati z 
vprašanjem novih visokošolskih učiteljev. Sicer pa je njena stalna skrb iskanje novih 
sodelavcev in vključevanje novih doktorjev znanosti v njeno delo. Glede 
izobraţevanja zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraţevali oz. 
izpopolnjevali v letu 2007, ni prišlo do večjih odstopanj.  
 
Sklep 
Glede na splošno stanje v visokem šolstvu, kjer ţe tretje leto opaţamo zmanjšanje 
sredstev za pedagoško delo, ugotavljamo, da se tak trend čuti tudi v poslovanju 
Teološke fakultete. Koledarsko leto 2007 je fakulteta končala z manjšim negativnim 
poslovnim izidom. Varčevalne ukrepe za izboljšanje poslovanja smo začeli pripravljati 
in izvajati ţe v zadnjih mesecih leta 2007. V okvir izboljševanja poslovanja sodi tudi 
začetek zaloţniške in trţne dejavnosti.  
 
 
 
 

Ljubljana, 18. februar 2008.   izr. prof. dr. Bogdan Kolar, dekan 

 


