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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008 

 

 

Poslovno poročilo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2008 je pripravljeno v 

skladu z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih financah, s Pravilnikom o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in z 

Navodili o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna. 

 

 

Dejavnosti ustanove na področju raziskav in razvoja 

Teologija je najstarejša oblika organiziranega študija na Slovenskem. Od leta 1589, ko je bila 

oblikovana Teološka šola v Gornjem Gradu, se študij v različnih dimenzijah in kontekstih 

nadaljuje skozi vsa stoletja. 

Danes se sedeţ Teološke fakultete Univerze v Ljubljani nahaja na Poljanski cesti 4 v 

Ljubljani, v poslopju zavoda »Collegium Aloysianum« in v prostorih, ki so bili zgrajeni po 

letu 1970. Tako zavod kot dograjeni prostori so last Nadškofije Ljubljana. 

Pedagoške dejavnosti izvajamo tudi na dislocirani enoti v Mariboru, v prostorih 

»Andreanuma« na Slovenski ulici 17, ki je last Nadškofije Maribor. 

Teološki študij je bil zasnovan kot priprava na duhovniški poklic, danes pa je postavljen v 

drugačen kontekst in odgovarja na številne duhovne, religiološke in religiozne ter kulturne in 

druţbene izzive. Temu primerno se redno posodabljata in aktualizirata tako pedagoški proces 

kot polje raziskovanja. 

V akademskem letu 2008/2009 sta na Teološki fakulteti dve programski skupini dobili 

mandat in sredstva za novo pet- oz. šestletno obdobje. Programsko skupino z naslovom 

»Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji« (P6-0262) vodi akad. prof. dr. 

Joţe Krašovec, v njej pa sodeluje 17 raziskovalk in raziskovalcev. Prof. dr. Janez Juhant pa 

vodi raziskovalno skupino »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter 

religiologija v kontekstu sodobne edukacije« (P6-0269) – z enakim številom raziskovalk in 

raziskovalcev. 

Prejšnji dekan prof. dr. Bogdan Kolar vodi projekt »Vloga teoloških izobraževalnih ustanov 

v slovenski zgodovini pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema« (J6-

0876), prof. dr. Janezu Štuhecu pa je bil odobren CRP »Medgeneracijski dialog za 

kakovostno bivanje« (V5-0421). Vloţili smo tudi projekt prof. dr. Draga Karla Ocvirka 

»Dialog med krščanstvom in islamom v evropski postsekularni druţbi«, ki je še v postopku 

sprejemanja in je s strani recenzentov dobil zelo dobre ocene. 

Raziskovalno in znanstveno dejavnost potrjujejo tudi monografije, ki so jih izdali avtorji in 

avtorice naše ustanove. Navajam pomembnejše: Irena Avsenik Nabergoj,  Mirror of reality 



and dreams : stories and confessions by Ivan Cankar  (zaloţba Peter Lang); Metod Benedik, 

Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Ane Škofja Loka (izdal Kapucinski samostan); Christian 

Gostečnik, Relacijska paradigma in travma (Brat Frančišek in Frančiškanski druţinski 

inštitut); Erika Prijatelj, Psihološka dinamika rasti v veri (Teološka fakulteta in Slomškova 

zaloţba); Mari Joţe Osredkar, Il est important d'être ensemble : hommage à Guy Lafon, un 

penseur de l'entretien (Paris Éditions franciscaines  + Ljubljana  Brat Frančišek); Nadja 

Furlan, Iz poligamije v monogamijo: inkulturacija krščanskega zakona v zambijsko kulturo 

(Teološka fakulteta); Janez Juhant, Im Feuer der europäischen Ideenzüge : Slowenien  (Lit); 

Bogdan Kolar, Salezijanci med begunci : delo salezijancev med slovenskimi begunci v 

begunskih tabori  ih Avstrije in Italije 1945-1950 (Salve); Janez Juhant and Bojan Ţalec (ed.), 

Surviving globalization  : the uneasy gift of interdependence (Lit), Štefanija Krajnc Vrečko, 

Jože Rajhman in teologija Primoža Trubarja (Teološka fakulteta) idr. Kumulativno pa smo v 

letu 2008 povečali mednarodne objave za več kot 5%. 

 

Izdali smo tudi »Liturgia theologia prima  : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana 

Smolika« in Zbornik Tomaţičevega simpozija, ki je bil v Rimu. 

Prav tako smo poskrbeli za redne zbirke in publikacije, zlasti za »Bogoslovni vestnik« – 

znanstvena revija za področje teologije (4 številke na leto) in »Acta Ecclesiastica Sloveniae« 

– znanstvena revija za področje cerkvene zgodovine na Slovenskem (1 številka na leto), ki 

tokrat nosi naslov Karikature v boju proti veri in Cerkvi  1945-1960. 

 

Pomemben deleţ so naši raziskovalci (dr. Vinko Potočnik, dr. Janez Juhant, dr. Bojan Ţalec, 

dr. Stanko Gerjolj, dr. Igor Bahovec) prispevali k obširnim rezultatom večletne raziskave, ki 

poteka v okviru večletnega Srednjeevropskega raziskovalnega projekta z nazivom 

»REVACERN«. V povezavi z omenjenim projektom smo leta 2008 kot aktivni udeleţenci 

sodelovali na več znanstvenih konferencah in simpozijih v Szegedu (Potočnik, Gerjolj, 

Bahovec) ter na eni konferenci v Krakowu (Bahovec). Poleg tega so raziskovalci in 

raziskovalke aktivno sodelovali na številnih mednarodnih kongresih, simpozijih in 

znanstvenih konferencah, kot npr. v Opatiji (Rahne Mandelj), Kopenhagenu Rahne Mandelj), 

Barceloni (Simonič, Rahne Mandelj), Washingtonu (L. Kompan-Erzar, Simonič, Poljanec), 

Baltimore (T. Erzar), San Francisco (Krašovec), Stuttgart (Gerjolj), Osijek (Gerjolj), Dunaj 

(Juhant, Klun, Ţalec), Rim (Kolar), Zagreb (Sorč, Kvaternik, Strehovec), Leibnitz (Klun), 

Sarajevo (Petkovšek, Leskovec), Cres (Vodičar, Prijatelj) itd. 

 

Pedagoška dejavnost: 

V akademskem letu 2008/2009 smo izvajali naslednje programe: 

 

Dodiplomski študij: 

Enopredmetni program Teologija: 331 študentk in študentov (297 rednih in 34 izrednih); 

Dvopredmetni program Teologija (skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter s 

Filozofsko fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru): 117 

študentk in študentov (113 rednih in 4 izredni); 

Visokošolski strokovni program Teologija: 245 študentk in študentov (186 rednih in 59 

izrednih); 



 

Podiplomski študij – specializaciji: 

Pastoralna teologija: 4 (redni) študentje; 

Zakonska in druţinska terapija: 34 (rednih) študentk in študentov; 

 

Magistrska študija: 

Teologija: 21 (izrednih) študentk in študentov; 

Zakonska in druţinska terapija: 37 (rednih) študentk in študentov; 

 

Doktorska študija: 

Teologija: 4 (izredni) študentje; 

Zakonska in druţinska terapija 15 (izrednih) študentk in študentov. 

 

Kumulativno je v akademskem letu 2008/2009 študiralo na Teološki fakulteti Univerze v 

Ljubljani 808 študentk in študentov, od tega 554 ţensk in 224 moških. 671 (478 študentk in 

193 študentov) jih je sodelovalo v rednem, 137 (76 študentk in 61 študentov) pa v izrednem 

pedagoškem procesu. 

Naj omenim, da se v primerjavi s preteklostjo krepi število študentov in študentk, ki 

sodelujejo v mednarodnih programih »Erasmus« in »CEPUS«. V tujini je bilo 8 naših 

študentov, na naši fakulteti Univerze v Ljubljani pa sta študirala dva tuja študenta. 

Z ţeljo po višanju kakovosti študijskega procesa smo tudi lani veliko vlagali v knjiţnične 

aktivnosti, kar potrjuje tudi število izposoj, ki iz leta v leto raste in se je ţe dokaj pribliţalo 

številki 50.000. Nedvomno k dobremu rezultatu veliko prispeva redna nabava in obdelava 

gradiva, spoštljivo in prijazno delo z uporabniki – posredovanje informacij, dostop do gradiva 

ipd. Pozitivno učinkuje tudi uvedba informativnih obiskov knjiţnice in spoznavanje njenih 

uslug, kar poteka v okviru predmeta »Metodologija znanstvenega dela«. S pomočjo razpisa za 

nabavo tujih strokovnih revij ARRS je knjiţnica pridobila dodatna sredstva. 

 

Največ ţivljenjskih moči so (poleg rednega pedagoškega dela) porabili sklepni koraki 

Bolonjske prenove. Do konca leta 2008 so bili pripravljeni vsi predvideni programi za 

akreditacijo, jeseni pa pričnemo izvajati: 

- tri dodiplomske študijske programe: Teološke in religijske študije /v Ljubljani in v 

Mariboru), Teološke študije (dvodisciplinarni program – TEOF+FF /v Ljubljani) in 

Teološke študije (skupni dvopredmetni program – v sodelovanju s Filozofsko 

fakulteto in s Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru); 

- pet magistrskih programov: Teologija (enoviti magistrski program /v Ljubljani; 

Religiologija in etika (v Ljubljani), Zakonske in druţinske študije (v Ljubljani in 

Mariboru), Teologija (magistrski pedagoški program – v sodelovanju s FF UL /v 



Ljubljani) in Teologija (magistrski pedagoški program – v sodelovanju s FF in FNS 

Univerze v Mariboru); 

- doktorski program Teologija – z dvema raziskovalnima področjema: Teologija ter 

Zakonska in druţinska terapija (v Ljubljani); na področju religiologije sodelujemo kot 

enakopravni partnerji v okviru doktorskega programa »Humanistika in druţboslovje« 

s Filozofsko fakulteto in s Fakulteto za druţbene vede Univerze v Ljubljani. 

- tri programe za izpopolnjevanje: Pastoralno izpopolnjevanje (v Ljubljani), Zakonska 

in druţinska terapija (v Ljubljani in Mariboru) in Duhovno izpopolnjevanje (v 

Ljubljani in Mariboru). 

Upoštevajoč načrte, da se nekateri programi izvajajo na dveh lokacijah (Ljubljana in 

Maribor), ter da smo dali v akreditacijo tri izpopolnjevalne programe (prej smo izvajali le 

dva), lahko govorimo o intenziviranju in širjenju pedagoškega dela. 

 

Bolonjska prenova nas je motivirala, da smo – razen nekaterih izjem – redno skrbeli za 

ustrezne znanstvene in habilitacijske nazive. Tako je lani pedagoški kader sestavljalo 9 rednih 

profesorjev, 9 izrednih profesorjev, 17 docentov, 3 višji predavatelji, 17 asistentov, 10 

raziskovalcev oz, mladih raziskovalcev, ob njih pa je v pedagoškem in raziskovalnem procesu 

dejavnih precej zunanjih sodelavcev, ki v sodelovanju z matičnimi kadri marsikdaj poskrbijo 

za »dodano vrednost« raziskovalnega  in pedagoškega procesa. 

 

 

Upravna dejavnost 

 

Na področju upravljanja in drugih spremljajočih aktivnosti ugotavljamo, da smo leto 

zaključili pozitivno, čeprav smo imeli kar nekaj investicij. Med drugim smo uredili poţarni 

zid, toplotno postajo, posodobili računalniško opremo in informacijski sistem. Zaradi 

zastarelega računovodskega programa smo se namreč odločili, da nadomestimo program z 

novim programom »PIU = Poslovna Informatika Univerze«, a ugotavljamo, da bo potrebno za 

učinkovito uporabnost novega programa potrebno storiti še kar nekaj vmesnih korakov tako s 

strani uvajalcev IRC kot s strani uporabnikov. 

 

 

Izr. prof. dr. Stanko Gerjolj, dekan 


