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AKADEMSKE OBLASTI, PREDAVATELJI IN UPRAVA 
 

AKADEMSKE OBLASTI 
 
Veliki kancler 

Msgr. dr. Anton Stres (2009) 
ljubljanski nadškof metropolit 
 
 
Dekan 

Red. prof. dr. Christian Gostečnik (2012) 
 
 
Prodekana 

Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž (2012)  
za znanstveno-raziskovalno dejavnost,  
predstojnik Enote v Mariboru  
 
Izr. prof. dr. Janez Vodičar (ponovno 2012, 2010) za študijske zadeve  
 
 
Fakultetni senat 

Red. prof. dr. Christian Gostečnik, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, izr. prof. dr. Janez Vodičar, akad. 
prof. dr. Jože Krašovec, akad. prof. dr. Janez Juhant, red. prof. dr. Stanko Gerjolj, red. prof. dr. 
Bogdan Kolar, red. prof. dr. Borut Košir, izr. prof. dr. Slavko Krajnc, izr. prof. dr. Avguštin Lah, izr. 
prof. dr. Robert Petkovšek, izr. prof. dr. Janez Štuhec, doc. dr. Robert Cvetek, doc. dr. Mari Jože 
Osredkar ter štirje predstavniki študentov. 
 
 
Akademski zbor 

Prof. dr. Janez Juhant, predsednik (ponovno 2013, 2011), prof. dr. Avguštin Lah (2012), visokošolski 
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter trinajst predstavnikov študentov. 
 
 
Upravni odbor 

Red. prof. dr. Bogdan Kolar, red. prof. dr. Borut Košir, izr. prof. dr. Branko Klun, izr. prof. dr. 
Avguštin Lah, doc. dr. Maria Carmela Palmisano, doc. dr. Andrej Šegula, doc. dr. Miran Špelič,  vodja 
FRS, tajnik fakultete in predsednik ŠS TEOF. 
 
  



 
 
 

SEZNAM PREDAVANJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 
 

4 

PREDAVATELJI 
 
Redni profesorji 

 Gerjolj Stanko CM, dr. teologije (1986) in pedagoških znanosti (pedagogike/psihologije) (1995); 
za didaktiko in pedagogiko religije (20. 12. 2011, izredni profesor 2006, docent 2002, 1997, 
predavatelj 1992); e-naslov: stanko.gerjolj@teof.uni-lj.si.  

 Gostečnik Christian OFM, dr. klinične psihologije (1995), teologije (1997) in psihologije religije 
(1999); za psihologijo religije in pastorale (22. 09. 2009, izredni profesor 2004, docent 1998, 
asistent 1995); e-naslov: christian.gostecnik@teof.uni-lj.si.  

 Juhant Janez, dr. filozofije (1978), mag. teologije (1976); redni član EAZU (2012); za filozofijo 
(12. 04. 1994, izredni profesor 1990, docent 1980, predavatelj 1978);  
e-naslov: janez.juhant@teof.uni-lj.si.  

 Kolar Bogdan SDB, dr. teologije (1994), dipl. angleščine in zgodovine (1984); za zgodovino 
Cerkve in patrologijo (30. 06. 2009, izredni profesor 2007, 2002, docent 1997, asistent 1993); 
e-naslov: bogdan.kolar@teof.uni-lj.si.  

 Košir Borut, dr. cerkvenega in civilnega prava (1988), dipl. teologije (1980); za cerkveno pravo 
(24. 10. 2006, izredni profesor 2002, 1996, docent 1991, asistent 1988); 
e-naslov: borut.kosir@teof.uni-lj.si.  

 Krašovec Jože, dr. bibličnih ved (1976), filozofije (1982), teologije (1986) in zgodovine religij-
religijske antropologije (1986); redni član SAZU (1995), dopisni član SAZU (1991); za biblični 
študij SZ (21. 11. 1991, izredni profesor 1988, docent 1979, predavatelj 1976); 
e-naslov: joze.krasovec@teof.uni-lj.si.  

 Štrukelj Anton, dr. teologije (1980), mag. vzhodne teologije (1984); za sistematično teologijo in 
patrologijo (25.03.1997, izredni profesor 1992, docent 1987, predavatelj 1984); 
e-naslov: anton.strukelj@teof.uni-lj.si.  

 
Izredni profesorji 

 Erzar Tomaž, dr. znanosti (1996); za zakonsko in družinsko terapijo (03. 11. 2008, docent 2008, 
2002 izvoljen na FF, asistent 2001); e-naslov: tomaz.erzar@teof.uni-lj.si.  

 Jamnik Anton, dr. teologije (1997); redni član EAZU (2008); za filozofijo (03. 12. 2012, docent 
2007, 2002, 1997, asistent 1997, asistent-stažist 1994); e-naslov: anton.jamnik@teof.uni-lj.si.  

 Klun Branko, dr. filozofije (1999); za filozofijo (ponovno 18. 06. 2012, 2007, docent 2006, 2001 
izvoljen na FF, asistent 1999); e-naslov: branko.klun@teof.uni-lj.si.  

 Kovač Edvard OFM, dr. filozofije (1987), mag. teologije (1990); za filozofijo (ponovno 08. 04. 
2013, 2007, 2002, 1995, izredni na FDV 1993, docent 1994, asistent 1990); 
e-naslov: edvard.kovac@teof.uni-lj.si.  

 Krajnc Slavko OFMConv, dr. liturgike (1993), dipl. teologije (1986); za liturgiko (ponovno 02. 11. 
2009, 2004, docent 1999, asistent 1997, 1994); e-naslov: slavko.krajnc@teof.uni-lj.si.  

 Kvaternik Peter, dr. teologije (2000); za pastoralno teologijo (18. 06. 2012, docent 2007, 2002, 
asistent 1999); e-naslov: peter.kvaternik@teof.uni-lj.si.  

 Lah Avguštin, dr. teologije (1986); za sistematično in dogemsko teologijo (27. 06. 2011, docent 
2006, 2001, 1995, asistent 1987); e-naslov: avgustin.lah@teof.uni-lj.si.  

 Matjaž Maksimilijan, dr. teologije (1998), lic. bibličnih ved (1995); za biblični študij in judovstvo 
(04. 04. 2011, docent 2006, 2001, asistent 1998); e-naslov: maksimilijan.matjaz@teof.uni-lj.si.  

 Petkovšek Robert CM, dr. filozofije (2003), prof. grščine in sociologije kulture (1991), dipl. 
teologije (1990); za filozofijo (05. 12. 2011, docent 2009, 2004, asistent 2001, 1995); 
e-naslov: robert.petkovsek@teof.uni-lj.si.  
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 Štuhec Janez, dr. moralne teologije (1988), dipl. teologije (1981); za moralno teologijo (ponovno 
31. 05. 2010, 2005, 2000, docent 1993, predavatelj 1988); e-naslov: janez.stuhec@teof.uni-lj.si.  

 Vodičar Janez SDB, dr. znanosti (2003), mag. filozofije (1994); za didaktiko in pedagogiko religije 
(05. 12. 2011, docent 2007, asistent 2003); e-naslov: janez.vodicar@teof.uni-lj.si.  

 
Docenti 

 Bahovec Igor, dr. znanosti (2004), dipl. fizike (1986); za sociologijo religije in pastorale (21. 06. 
2010, asistent 2008, 2005); e-naslov: igor.bahovec@teof.uni-lj.si.  

 Cvetek Robert, dr. znanosti (2005), spec. zakonske in družinske terapije (2003), dipl. psihologije 
(2000); za zakonsko in družinsko terapijo (16. 02. 2009, asistent 2005, 2002); 
e-naslov: robert.cvetek@teof.uni-lj.si.  

 Dolenc Bogdan, dr. teologije (1985); za religiologijo in religijsko antropologijo (ponovno 17. 02. 
2012, 2006, 2001, 1995, predavatelj 1987); e-naslov: bogdan.dolenc@teof.uni-lj.si.  

 Filipič Mirjana SL, dr. znanosti (2000), mag. vzhodne teologije (1993); za biblični študij in 
judovstvo (ponovno 01. 10. 2010, 2005, asistentka 2001); e-naslov: mirjana.filipic@teof.uni-lj.si.  

 Globokar Roman, dr. moralne teologije (2001), mag. teologije (1998); za moralno in duhovno 
teologijo (06. 04. 2009, asistent 2007, 2004, 2001); e-naslov: roman.globokar@teof.uni-lj.si.  

 Kompan Erzar Lia Katarina, dr. znanosti (2000), mag. psihologije (1996); za zakonsko in 
družinsko terapijo (ponovno 28. 09. 2012, 2007, asistentka 2005, 2001); 
e-naslov: liakatarina.kompanerzar@teof.uni-lj.si.  

 Osredkar Mari Jože OFM, dr. znanosti (2002); za religiologijo in religijsko antropologijo (06. 04. 
2009, asistent 2005, 2002); e-naslov: marijoze.osredkar@teof.uni-lj.si.  

 Palmisano Maria Carmela SL, dr. znanosti (2006); za biblični študij in judovstvo (04. 05. 2009, 
asistentka 2006); e-naslov: mariacarmela.palmisano@teof.uni-lj.si.  

 Pevec Rozman Mateja, dr. znanosti (2007), dipl. teologije (1999); za filozofijo (03. 06. 2013, 
asistentka 2010, 2007, 2003); e-naslov: mateja.pevecrozman@teof.uni-lj.si.  

 Platovnjak Ivan DJ, dr. duhovne teologije (2001); za duhovno teologijo (ponovno 03. 06. 2013, 
2008, 2003, asistent 2001); e-naslov: ivan.platovnjak@teof.uni-lj.si.  

 Prijatelj Erika OSU, dr. znanosti (2007), dipl. teologije (2000); za didaktiko in pedagogiko religije 
(01. 06. 2009, asistentka 2008, 2005); e-naslov: erika.prijatelj@teof.uni-lj.si.  

 Repič Slavič Tanja, dr. znanosti (2008), dipl. socialne pedagogike (2004); za zakonsko in 
družinsko terapijo (01. 06. 2009, asistentka 2006); e-naslov: tanja.repic@teof.uni-lj.si.  

 Simonič Barbara, dr. znanosti (2010), spec. zakonske in družinske terapije (2004), dipl. teologije 
(2001); za zakonsko in družinsko terapijo (04. 04. 2011, asistentka 2008);  
e-naslov: barbara.simonic@teof.uni-lj.si. 

 Slatinek Stanislav, dr. cerkvenega in civilnega prava (1992), dipl. teologije (1983); za kanonsko 
pravo (ponovno 09. 05. 2011, 2006, 2001, asistent 1998); e-naslov: stanislav.slatinek@teof.uni-lj.si.  

 Strehovec Tadej OFM, dr. znanosti (2005), mag. aplikativne etike (2005); za moralno in duhovno 
teologijo (06. 05. 2013, asistent 2012, 2009, 2006); e-naslov: tadej.strehovec@teof.uni-lj.si.  

 Šegula Andrej OFMConv, dr. znanosti (2006); za pastoralno in kerigmatično teologijo (17. 06. 
2013, asistent 2011, 2008, 2005); e-naslov: andrej.segula@teof.uni-lj.si.  

 Špelič Miran OFM, dr. patrologije (2002), dipl. teologije (1990), prof. latinščine in francoščine 
(1986); za zgodovino Cerkve in patrologijo (ponovno 12. 04. 2010, 2005, asistent 2001, 1996, 
predavatelj 1995); e-naslov: miran.spelic@teof.uni-lj.si.  
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Višji predavatelji 

 Rustja Božidar, mag. misiologije (1996), dipl. teologije (1989) in komunikologije (1996); za 
pastoralno in kerigmatično teologijo (ponovno 17. 06. 2013, 2008, 2003, asistent 1999); 
e-naslov: bozo.rustja@ognjisce.si.  

 
Asistenti 

 Cvetek Mateja, dr. znanosti (2013), spec. zakonske in družinske terapije (2003), dipl. psihologije 
(2001); pri katedri za psihologijo in sociologijo religije (ponovno 17. 02. 2012, 2009);  
e-naslov: mateja.cvetek@teof.uni-lj.si.  

 Harcet Marjana, dr. znanosti (2006), dipl. teologije (2001); pri katedri za osnovno bogoslovje in 
dialog (ponovno 17. 02. 2012, 2009); e-naslov: marjana.harcet@teof.uni-lj.si.  

 Jerebic Drago, spec. zakonske in družinske terapije (2004), dipl. teologije (2002); za zakonsko in 
družinsko terapijo (ponovno 08. 04. 2013,  2010); e-naslov: drago.jerebic@teof.uni-lj.si. 

 Jerebic Sara, spec. zakonske in družinske terapije (2006), dipl. javne uprave (2002); pri katedri za 
psihologijo in sociologijo religije (09. 05. 2011); e-naslov: sara.jerebic@teof.uni-lj.si. 

 Krečič Primož, dr. znanosti (2004), mag. dogmatične teologije (1994); pri katedri za dogmatično 
teologijo (ponovno 03. 12. 2012, 2009, 2006); e-naslov: primoz.krecic@gmail.com.  

 Kreš Barbara, spec. zakonske in družinske terapije (2004), dipl. ekonomije (1999); pri katedri za 
psihologijo in sociologijo religije (22. 06. 2009); e-naslov: barbara.kres@teof.uni-lj.si.  

 Nežič Glavica Iva, mag. znanosti (2012), dipl. nemškega jezika in teologije (2002); za didaktiko in 
pedagogiko religije (ponovno 03. 06. 2013, 2009); e-naslov: iva.nezic@guest.arnes.si.  

 Oblonšek Cecilija, dipl. teologije (2007) in prof. glasbe (2007); pri katedri za liturgiko (ponovno 
03. 01. 2011, 2008); e-naslov: cecilija.oblonsek@teof.uni-lj.si.  

 Pate Tanja, dipl. socialne pedagogike (2007); pri katedri za psihologijo in sociologijo religije (09. 
05. 2011); e-naslov: tanja.pate@teof.uni-lj.si.  

 Poljak Lukek Saša, dr. znanosti (2011), spec. zakonske in družinske terapije (2006), dipl. socialne 
pedagogike (2003); pri katedri za psihologijo in sociologijo religije (ponovno 08. 11. 2010, 2007);  
e-naslov: sasa.poljaklukek@teof.uni.lj.si.  

 Skralovnik Samo, prof. teol. in zgod. (2009); za biblični študij in judovtstvo (09. 01. 2012); e-
naslov: samo.skralovnik@teof.uni-lj.si. 

 Stegu Tadej, dr. znanosti (2006); pri katedri za oznanjevalno teologijo (ponovno 07. 01. 2013, 
2010, 2007); e-naslov: tadej.stegu@teof.uni-lj.si.  

 
Raziskovalci in mladi raziskovalci 

 Ambrožič Matjaž, dr. cerkvene zgodovine (2002), dipl. teologije (1993); znanstveni sodelavec pri 
raziskovalnem programu P6-0262 zgodovino cerkve in patrologijo (docent ponovno 03. 05. 2010, 
2004, asistent 2001); e-naslov: matjaz.ambrozic@teof.uni-lj.si.  

 Avsenik Nabergoj Irena, dr. znanosti (2004), mag. slovenske književnosti (1998); prof. 
slovenščine in umetnostne zgodovine (1994); višja znanstvena sodelavka pri raziskovalnem 
programu P6-0262 za religiologijo in religijsko antropologijo (14. 02. 2013, znanstvena sodelavka 
2006, izvoljena na ZRC SAZU 21.06.2006, raziskovalno-razvojna asistentka 2004); e-naslov: 
irena.avseniknabergoj@teof.uni-lj.si.  

 Centa Mateja, univ. dipl. teol. (2010); pri inštitutu za filozofijo in družbeno etiko (2012);  
e-naslov: mateja.centa@teof.uni-lj.si. 

mailto:bozo.rustja@ognjisce.si
mailto:mateja.cvetek@teof.uni-lj.si
mailto:marjana.harcet@teof.uni-lj.si
mailto:drago.jerebic@teof.uni-lj.si
mailto:sara.jerebic@teof.uni-lj.si
mailto:primoz.krecic@gmail.com
mailto:barbara.kres@teof.uni-lj.si
mailto:iva.nezic@guest.arnes.si
mailto:cecilija.oblonsek@teof.uni-lj.si
mailto:tanja.pate@teof.uni-lj.si
mailto:sasa.poljaklukek@teof.uni.lj.si
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 Martinjak Ratej Ana, dipl. zg. in teol. (2010); pri inštitutu za filozofijo in družbeno etiko (2010);  
e-naslov: ana.martinjak@teof.uni-lj.si. 

 Rahne Mandelj Tina, spec. zakonske in družinske terapije (2005), dipl. soc. dela (2003); pri 
inštitutu za filozofijo in družbeno etiko (2006); e-naslov: tina.rahnemandelj@teof.uni-lj.si. 

 Strahovnik Vojko, dr. znanosti (2008), prof. filozofije in zgodovine (2003); znanstveni sodelavec 
pri raziskovalnem projektu J6-4139 za filozofijo (07. 05. 2012);  
e-naslov: vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si.  

 Žalec Bojan, dr. znanosti (1999), mag. filozofije (1996), dipl. filozofije in sociologije (1992); višji 
znanstveni sodelavec pri raziskovalnem programu P6-0269 za filozofijo (19. 02. 2010, znanstveni 
sodelavec 2007, 2004, izr. prof. 02. 04. 2012, docent na FF ponovno 08. 11. 2006, 2001);  
e-naslov: bojan.zalec@teof.uni-lj.si.  

 
Visokošolski učitelji-gostje 

 Benedik Martin, prof. latinščine in nemščine (1974); lektor za področje latinskega jezika 
(14.05.2008, izvoljen na FF) pri katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo; 
e-naslov: martin.benedik@ff.uni-lj.si.  

 Debevec Leon, dr. arhitekturnih znanosti (1997); za arhitekturo (ponovno 09. 03. 2011, 2006, 
2001, izvoljen na FA 2000, asistent 2000); e-naslov: leon.debevec@siol.net.  

 Maver Aleš, dr. znanosti (2009), dipl. slovenskega jezika in teologije (2002), dipl. latinskega jezika 
in književnosti (2002); lektor za področje latinskega jezika (02. 07. 2008, izvoljen na FF), pri 
katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo (2003); e-naslov: ales_maver@teof.uni-lj.si. 

 Muhovič Jožef, dr. filozofije (1986), dipl. likovne umetnosti (1977), redni profesor na ALU 
(1998); pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo (2006);  
e-naslov: jozef_muhovic@t-2.net. 

 
Nekdanji visokošolski učitelji, ki še predavajo 

 Potočnik Vinko, dr. družbenih ved (1980), dipl. teologije (1973);  
e-naslov: vinko.potocnik@teof.uni-lj.si (2011).  

 
Učitelji in izpraševalci živih jezikov 

 Zabukovec Simona, prof. angleščine in nemščine (1998); lektorica za angleški jezik (30.06.2010, 
izvoljena na FF) za angleščino (2005); e-naslov: simona.zabukovec@teof.uni-lj.si.  

 Doc. dr. Mirjana Filipič - italijanščina. 
 Izr. prof. dr. Branko Klun - nemščina. 
 Doc. dr. Miran Špelič - francoščina. 

 
Nekdanji visokošolski učitelji 

 Benedik Metod OFMCap, dr. cerkvene zgodovine (1973), dipl. teologije (1968); 
e-naslov: metod.benedik@teof.uni-lj.si (2012). 

 Bizjak Jurij, dr. teologije (1983), lic. bibličnih ved (1979); e-naslov: jurij.bizjak@guest.arnes.si 
(2000). 

 Fabijan Silvester, dr. znanosti (2001), mag. teologije (1999);  
e-naslov: silvester.fabijan@teof.uni-lj.si (2012). 

mailto:ana.martinjak@teof.uni-lj.si
mailto:tina.rahnemandelj@teof.uni-lj.si
mailto:vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si
mailto:bojan.zalec@teof.uni-lj.si
mailto:martin.benedik@ff.uni-lj.si
mailto:leon.debevec@siol.net
mailto:ales_maver@teof.uni-lj.si
mailto:jozef_muhovic@t-2.net
mailto:vinko.potocnik@teof.uni-lj.si
mailto:simona.zabukovec@teof.uni-lj.si
mailto:metod.benedik@teof.uni-lj.si
mailto:jurij.bizjak@guest.arnes.si
mailto:silvester.fabijan@teof.uni-lj.si
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 Faganel Jože, prof. slovenščine in francoščine (1973); 
e-naslov: jfaganel@celjska-mohorjeva.si (2012).  

 Ferenčak Štefan A. SDB, dr. muzikologije (1993), mag. teologije (1979); 
e-naslov: stefan-alojzij.ferencak@guest.arnes.si (2007). 

 Nadrah Anton OCist, dr. teologije (1969); e-naslov: anton.nadrah@rkc.si (1984).  
 Nežič Julka, dr. znanosti (1997), dipl. liturgike (1977); e-naslov: julka.nezic@guest.arnes.si (2005). 
 Ocvirk Drago Karl CM, dr. teologije (1984); e-naslov: dragokarl.ocvirk@teof.uni-lj.si (2012).  
 Oražem France, dr. teologije (1965), mag. duhovne teologije (1969); (2001). 
 Peklaj Marijan, dr. teologije (1984), lic. bibličnih ved (1976); 

e-naslov: marijan.peklaj@guest.arnes.si (2007). 
 Pirnat Alojz, dr. duhovne teologije (1984), dipl. teologije (1976);  

e-naslov: alojz.pirnat@slomsek.net (2010).  
 Pojavnik Ivan, dr. teologije (1976), lic. filozofije (1966); (1992).  
 Rode Franc CM, dr. teologije (1963); e-naslov: franc.rode@rkc.si (1982). 
 Rojnik Ivan, dr. pedagogike (1978), lic. filozofije (1969), dipl. teologije (1972); 

e-naslov: ivan.rojnik@teof.uni-lj.si (2007). 
 Smolik Marijan, dr. teologije (1963), mag. liturgike (1965); (2003). 
 Snoj A. Slavko SDB, dr. teologije (1982), dipl. katehetike (1977);  

e-naslov: alojzij.slavko.snoj@rkc.si (2004).  
 Sorč Ciril, dr. teologije (1980); e-naslov: ciril.sorc@teof.uni.lj.si (2012). 
 Stres Anton CM, dr. teologije (1974) in filozofije (1984); anton.stres@rkc.si (2004). 
 Škafar Avguštin (V.) OFMCap, dr. teologije (1974); e-naslov: vinko.skafar@rkc.si (2011). 
 Trošt Jože, mag. cerkvene glasbe (1970), dipl. teologije (1967); (2003).  
 Turnšek Marjan, dr. teologije (1990); e-naslov: marjan.turnsek@teof.uni-lj.si (2010). 
 Valenčič Rafko, dr. moralne teologije (1968); e-naslov: rafko.valencic@guest.arnes.si (2012). 
 Večko Terezija (S.) OSU, dr. teologije (1986); e-naslov: terezija.vecko@teof.uni-lj.si (2012). 

 
 
  

mailto:jfaganel@celjska-mohorjeva.si
mailto:stefan-alojzij.ferencak@guest.arnes.si
mailto:anton.nadrah@rkc.si
mailto:julka.nezic@guest.arnes.si
mailto:dragokarl.ocvirk@teof.uni-lj.si
mailto:marijan.peklaj@guest.arnes.si
mailto:alojz.pirnat@slomsek.net
mailto:franc.rode@rkc.si
mailto:ivan.rojnik@teof.uni-lj.si
mailto:alojzij.slavko.snoj@rkc.si
mailto:ciril.sorc@teof.uni.lj.si
mailto:anton.stres@rkc.si
mailto:vinko.skafar@rkc.si
mailto:marjan.turnsek@teof.uni-lj.si
mailto:rafko.valencic@guest.arnes.si
mailto:terezija.vecko@teof.uni-lj.si
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UPRAVA 

 
Tajništvo 

 Tajnik fakultete: Simon Jurkovič, univ. dipl prav. (2001); 
e-naslov: simon.jurkovic@teof.uni-lj.si (2013). 

 Samostojna strokovna delavka dekanata: Marija Ilc, dipl. ekon. (2008); 
e-naslov: marija.ilc@teof.uni-lj.si (1995). 

 Samostojna strokovna delavka za kadrovske zadeve: Marija Ilc (2002). 
 Samostojna strokovna delavka na Enoti v Mariboru: Irena Gajič, dipl. upr. org. (2002); 

e-naslov: irena.gajic@teof.uni-lj.si (1995). 
 Samostojni strokovni delavec referata za študentske zadeve: Leon Pavlič, univ. dipl. teol. (2011);  

e-naslov: leon.pavlic@teof.uni-lj.si (2012). 
 Samostojna strokovna delavka referata za študentske zadeve: Ana Rožman, dipl. teol. in relig. štud. (2012);  

e-naslov: ana.rozman@teof.uni-lj.si (2009). 
 V. d. strokovne delavke referata za študentske zadeve v Mariboru: Irena Gajič (2002). 
 Samostojna strokovna delavka za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno delo: Lea Frantar, univ. dipl. 

teol. (2005); e-naslov: lea.frantar@teof.uni-lj.si (2012). 
 Vodja finančno-računovodske službe: Zvonka Lisjak, univ. dipl. ekon. (1999); 

e-naslov: zvonka.lisjak@teof.uni-lj.si (2007). 
 Glavna knjigovodkinja: Erika Novak; e-naslov: erika.novak@teof.uni-lj.si (2000). 
 Organizator informatike: Mario Casar; e-naslov: rc@teof.uni-lj.si (2004). 

 
 

KNJIŽNICA 
 
V Ljubljani 

 Vodja področja/enote: Mateja Norčič, univ. dipl. bibl. in prof. teol. (2003), samostojna bibliotekarka 
(2009); e-naslov: mateja.norcic@teof.uni-lj.si (2010).  

 Samostojna strokovna delavka: Leja Borovnjak, univ. dipl. bibl in prof. teol.(2008), bibliotekarka 
(2009); e-naslov: leja.borovnjak@teof.uni-lj.si (2010). 

 Samostojna strokovna delavka: Eva Košorok, prof. slov. in teol. (2006), bibliotekarka (2007);  
e-naslov: eva.kosorok@teof.uni-lj.si (2006). 

 
V Mariboru  

 Vodja področja/enote: Štefanija Krajnc-Vrečko, dr. znanosti (2008), prof. slov. in nem. jezika 
(1998), višja bibliotekarka (2009); e-naslov: fanika.vrecko@teof.uni-lj.si (1990). 

 Strokovna delavka: Marjetka Tuš, knjižničarska referentka (2008);  
e-naslov: marjetka.tus@teof.uni-lj.si (1992). 

 
 
 
 
 

mailto:simon.jurkovic@teof.uni-lj.si
mailto:marija.ilc@teof.uni-lj.si
mailto:irena.gajic@teof.uni-lj.si
mailto:leon.pavlic@teof.uni-lj.si
mailto:ana.rozman@teof.uni-lj.si
mailto:lea.frantar@teof.uni-lj.si
mailto:zvonka.lisjak@teof.uni-lj.si
mailto:erika.novak@teof.uni-lj.si
mailto:rc@teof.uni-lj.si
mailto:mateja.norcic@teof.uni-lj.si
mailto:leja.borovnjak@teof.uni-lj.si
mailto:eva.kosorok@teof.uni-lj.si
mailto:fanika.vrecko@teof.uni-lj.si
mailto:marjetka.tus@teof.uni-lj.si
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KATEDRE 
 
1. Katedra za filozofijo, tel.: (01) 434 58 32, 

predstojnik: izr. prof. dr. Robert Petkovšek (2013-2017).  
2. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, tel.: (01) 434 58 38, 

predstojnik: izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž (2013-2017). 
3. Katedra za liturgiko, tel.: (01) 434 58 30, 

predstojnik: izr. prof. dr. Slavko Krajnc (2013-2017). 
4. Katedra za zgodovino Cerkve in patrologijo, tel.: (01) 434 58 26, 

predstojnik: red. prof. dr. Bogdan Kolar (2013-2017). 
5. Katedra za osnovno bogoslovje in dialog, tel.: (01) 434 58 46, 

predstojnik: doc. dr. Mari Jože Osredkar (2013-2017). 
6. Katedra za dogmatično teologijo, tel.: (01) 434 58 40, 

predstojnik: izr. prof. dr. Avguštin Lah (2013-2017). 
7. Katedra za pastoralno in oznanjevalno teologijo, tel.: (01) 434 58 44, 

predstojnik: red. prof. dr. Stanko Gerjolj (2013-2017). 
8. Katedra za cerkveno pravo, tel.: , 

predstojnik: red. prof. dr. Borut Košir (2013-2017). 
9. Katedra za moralno telogijo, tel.: (01) 434 58 28, 

predstojnik; izr. prof. dr. Janez Štuhec (2013-2017). 
10. Katedra za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije,  

tel.: (01) 434 58 34, 
predstojnik: doc. dr. Robert Cvetek (2013-2017). 

 
 

PROGRAMSKE SKUPINE 
 
1. Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne 

edukacije, vodja: akad. prof. dr. Janez Juhant (2009-2014). 
2. Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji, vodja: akad. prof. dr. Jože 

Krašovec (2009-2014). 

 
 

INŠTITUTI 
 
1. Inštitut za filozofijo in družbeno etiko, 

predstojnik: izr. prof. dr. Bojan Žalec (2013-2017). 
2. Inštitut za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo, 

predstojnik: akad. prof. dr. Jože Krašovec (2013-2017). 
3. Inštitut za aplikativno teologijo, 

predstojnik: izr. prof. dr. Slavko Krajnc (2013-2017). 
4. Inštitut za zgodovino Cerkve, 

predstojnik: red. prof. dr. Bogdan Kolar (2013-2017). 
5. Inštitut za patristične študije, 

predstojnik: doc. dr. Miran Špelič (2013-2017). 
6. Inštitut za religiologijo ter osnovno in sistematično teologijo, 

predstojnik: doc. dr. Bogdan Dolenc (2013-2017). 
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7. Inštitut za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne kulture,  
predstojnik: doc. dr. Ivan Platovnjak (2013-2017). 

8. Inštitut za bioetiko, 
predstojnik: izr. prof. dr. Janez Štuhec (2013-2017). 

9. Inštitut za psihologijo in sociologijo religije ter zakonsko in družinsko terapijo, 
predstojnik: doc. dr. Igor Bahovec (2013-2017). 

10. Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog,  
predstojnik: izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž (2013-2018). 

 
 

KOMISIJE 
 
Komisija za študijske zadeve 

 V Ljubljani: prodekan za študijske zadeve, doc. dr. Robert Cvetek, doc. dr. Bogdan Dolenc, doc. 
dr. Tadej Strehovec, koordinator tutorjev, samostojni strokovni delavec referata za študentske 
zadeve, tajnik fakultete in predstavnik študentskega sveta (2013-2017). 

 V Mariboru: predstojnik Enote v Mariboru, izr. prof. dr. Avguštin Lah, doc. dr. Tanja Repič Slavič, 
doc. dr. Barbara Simonič, doc. dr. Stanislav Slatinek, samostojna strokovna delavka referata za 
študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik študentskega sveta (2013-2017). 

 
Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij 

 Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, vodji programskih skupin, glavni urednik BV, 
koordinator za znanstveno-raziskovalno dejavnost, predstavniki doktorskega študija na področjih 
teologija, ZDT in religiologija, predstavnik doktorskih študentov in tajnik fakultete. (2013-2017). 

 
Komisija za habilitacije  

 Red. prof. dr. Borut Košir, red. prof. dr. Stanko Gerjolj in red. prof. dr. Bogdan Kolar. (2013-
2017). 

Komisija za kakovost 

 Doc. dr. Erika Prijatelj, izr. prof. dr. Tomaž Erzar, doc. dr. Igor Bahovec, doc. dr. Mirjana Filipič 
in predstavnik študentov (2013-2017). 

 
Komisija za nagrade in priznanja 

 Red. prof. dr. Stanko Gerjolj, red. prof. dr. Anton Štrukelj in izr. prof. dr. Slavko Krajnc (2013-
2017). 

 
Komisija za založništvo 

 Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, predstavnik UO TEOF, glavni uredniki BV, 
AES, AThS, ZK in priročnikov TEOF, tajnik fakultete in glavna knjigovodkinja (2013-2017).  
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Komisija za urejanje statusa teologov 

 Doc. dr. Roman Globokar, doc. dr. Andrej Šegula, as. dr. Tadej Stegu, tajnik fakultete in 
predstavnik študentov 1., 2. in 3. stopnje (2013-2017). 

 
Knjižnični svet 

 V Ljubljani: red. prof. dr. Bogdan Kolar, , izr. prof. dr. Branko Klun, izr. prof. dr. Robert 
Petkovšek, izr. prof. dr. Janez Vodičar, doc. dr. Robert Cvetek, doc. dr.  Maria Carmela Palmisano,  
tajnik fakultete in vodja knjižnjice (2013-2017). 

 V Mariboru: izr. prof. dr. Slavko Krajnc, , doc. dr. Maria Carmela Palmisano, doc. dr. Mateja Pevec 
Rozman, doc. dr. Barbara Simonič, doc. dr. Stanislav Slatinek, tajnik fakultete in  vodja knjižnjice 
(2013-2017). 

 
 

UREDNIŠTVA 
 

 Bogoslovni vestnik; glavni urednik: izr. prof. dr. Robert Petkovšek (2013-2017). 
 Edinost in dialog; glavni urednik: dr. Štefanija Krajnc Vrečko (2013-2017). 
 Acta Ecclesiastica Sloveniae; glavni urednik: red. prof. dr. Bogdan Kolar (2013-2017). 
 Acta Theologica Sloveniae; glavni urednik: doc. dr. Miran Špelič (2013-2017). 
 Znanstvena knjižnica in priročniki Teološke fakultete; glavni urednik: doc. dr. Miran Špelič (2013-2017). 

 
 

SKRBNIKI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 

Enoviti študijski program druge stopnje Teologija  

 doc. dr. Maria Carmela Palmisano (2013-2017). 

 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološke in relig ijske študije  

 Doc. dr. Tadej Strehovec (2013 - 2017). 

 
Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Teološke študije,  

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Teološke študije 

 Doc. dr. Erika Prijatelj (2013-2017). 
 Doc. dr. Mateja Pevec Rozman (2013-2017). 

 
Drugostopenjski magistrski študijski program Relig iolog ija in etika  

 Doc. dr. Mari Jože Osredkar (2013-2017). 
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Drugostopenjski magistrski študijski program Zakonske in družinske študije 

 Doc. dr. Robert Cvetek (2013-2017). 

 

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski pedagoški program Teologija 

 Doc. dr. Erika Prijatelj (2013-2017). 
 Doc. dr. Mateja Pevec Rozman (2013-2017). 

 

Študijski program za izpopolnjevanje Pastoralno izpopolnjevanje  

 Doc. dr. Andrej Šegula (2013-2017). 

 

Študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje  

 Doc. dr. Ivan Platovnjak (2013-2017). 

 

Program za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija 

 Doc. dr. Robert Cvetek (2013-2017). 

 

Študijski program za izpopolnjevanje Geštalt pedagogika 

 Red. prof. dr. Stanko Gerjolj (2013-2017). 

 

Študijski program za izpopolnjevanje Karitativno delo  

 Prof. dr. Vinko Potočnik (2013-2017). 
 Doc. dr. Barbara Simonič (2013-2017). 

 

KOORDINATORJI 
 
Koordinator za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij 

 Lea Frantar (2013-2017).  

 
Koordinator za bolonjske programe 

 Lea Frantar (2013-2017).  
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Koordinator za doktroski študij Teologija - področje Teologija 

 Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž (2013-2017). 

 
Koordinator za doktorski študij Teologija - področje ZDT 

 Izr. prof. dr. Tomaž Erzar (2013-2017). 

 
Koordinator za doktorski študij Humanistika in družboslovje - področje Relig iologija 

 Doc. dr. Mari Jože Osredkar (2013-2017).  

 
Koordinator za VSP Teolog ija 

 Izr. prof. dr. Janez Vodičar (2013-2016). 

 
Koordinator za teološke simpozije 

 Izr. prof. dr. Slavko Krajnc (2013-2017). 

 
Koordinator za internet  

 Doc. dr. Miran Špelič (2013-2017).  

 
Koordinator za digitalizacijo knjižnic 

 Dr. Štefanija Krajnc Vrečko (2013-2017). 

 
Koordinator za mednarodno sodelovanje in program LLL-Erasmus 

 Izr. prof. dr. Branko Klun (2013-2017). 

 
Koordinator slovenske sekcije Evropskega združenja katoliških teologov 

 Izr. prof. dr. Avguštin Lah (2013-2017). 

 
Koordinatorja za laiške študente TEOF 

 V Ljubljani: doc. dr. Ivan Platovnjak (2013-2017). 
 V Mariboru: izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž in as. Cecilija Oblonšek (2013-2017). 

 
Koordinatorja tutorjev 

 Doc. dr. Andrej Šegula (2013-2017).  
 Izr. prof. dr. Avguštin Lah (2013-2017). 
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Pooblaščena oseba za vodenje postopkov priznavanja izobraževanja 

 Doc. dr. Stanislav Slatinek (2013-2017). 

 
Pooblaščena oseba za delo s študenti s posebnimi potrebami 

 Doc. dr. Maria Carmela Palmisano (2013-2017). 
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TEOF V SENATU IN KOMISIJAH UL 

 
Senat UL 

 Red. prof. dr. Christian Gostečnik (2012). 

 
Komisija za doktorski študij 

 Red. prof. dr. Janez Juhant (2009-2013). 

 
Habilitacijska komisija  

 Red. prof. dr. Bogdan Kolar (2009-2013). 

 
Komisija za razvoj knjižničnega sistema  

 Dr. Štefanija Krajnc-Vrečko (2009-2013). 

 
Komisija za pritožbe študentov 

 Doc. dr. Mirjana Filipič (2009-2013). 

 
Disciplinska komisije II. stopnje 

 Doc. dr. Ivan Platovnjak (2011-2013). 

 
Statutarna komisija 

 Red. prof. dr. Borut Košir (2009-2013). 

 
Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo UL 

 Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž (2009-2013). 

 
Komisija za študente s posebnimi potrebami 

 Doc. dr. Maria Carmela Palmisano (2009-2013). 

 
Komisija za obštudijske dejavnosti 

 Red. prof. dr. Vinko Potočnik (2009-2013). 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA TEOF 
Organi Teološke fakultete

Prodekan
za študijske zadeve

Prodekan
za znanstveno-raziskovalno dejavnost

DEKAN

Komisija za študijske zadeve
Vodi: prodekan za ŠZ

Komisija
za znanstveno-raziskovalno dejavnost

in doktorski študij
Vodi: prodekan za ZRD

Komisija
za habilitacije

Vodi: predsednik

Komisija
za kakovost

Vodi: predsednik

Komisija
za nagrade in priznanja

Vodi: predsednik

Komisija
za založništvo

Vodi: predsednik

Komisija
za urejanje statusa teologov

Vodi: predsednik

Začasne komisije
Vodi: predsednik

Skrbniki Uredniki

Koordinatorji

SENAT

AKADEMSKI ZBOR

UPRAVNI ODBOR

ŠTUDENTSKI SVET
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PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Prodekan za študijsko
dejavnost

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za filozofijo

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za Sveto pismo in judovstvo

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za liturgiko

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za zgodovino Cerkve

in patrologijo

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za osnovno bogoslovje

in dialog

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za dogmatično teologijo

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za pastoralno in

oznanjevalno teologijo

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za cerkveno pravo

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za moralno teologijo

visokošolski učitelji
asistenti

Katedra
za zakonsko in družinsko

terapijo ter psihologijo
in sociologijo religije

Katedre

Pedagoška
dejavnost

Znanstveno-raziskovalna
dejavnost

Tajništvo

Dekan
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ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Pedagoška
dejavnost

Prodekan za ZRD

raziskovalci
mladi raziskovalci

Etično-religiološki temelji in
perspektive družbe ter religija

v kontekstu sodobne edukacije
Vodja: Juhant (2009-2014)

Zgodovina oblik v judovsko-
krščanskih virih in tradiciji

Vodja: Krašovec (2009-2014)

Programi

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za filozofijo in
družbeno etiko

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za Sveto pismo, judovstvo
in zgodnje krščanstvo

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za aplikativno
teologijo

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za zgodovino
Cerkve

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za patristične
študije

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za religiologijo ter osnovno in
sistematično teologijo

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za moralno teologijo in
duhovna vprašanja sodobne

kulture

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za bioetiko

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za psihologijo in
sociologijo religije ter

zakonsko in družinsko terapijo

raziskovalci
mladi raziskovalci

Inštitut za ekumensko teologijo in
medreligijski dialog

Dialog v globalni multikulturni dužbi
Vodja: Juhant (07.2011-06.2014)

Projekti

Inštituti

Znanstveno-raziskovalna
dejavnost

Tajništvo

Dekan
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TAJNIŠTVO

Pedagoška
dejavnost

Znanstveno-raziskovalna
dejavnost

tajnik fakultete
sam. strok. delavka dekanata
sam. strok. delavka Enote

Vodstvo tajništva

samostojna strokovna delavka
za kadrovske zadeve

Kadrovska služba

samostojni strokovni delavec
samostojna strokovna delavka

Referat za študentske zadeve

samostojna strokovna delavka

Referat za doktorski študij in
znanstveno-raziskovalno delo

vodja FRS
glavna knjigovodkinja

Finančno-računovodska
služba

organizator informatike
tehnični delavec IV
tehnični delavki II

Tehnično - vzdrževalna
služba

vodja področja/enote
samostojna strokovna delavka

strokovna delavka

Knjižnica

Tajništvo

Dekan
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BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

 
 

Spoštovani študenti in študentke, sodelavci in sodelavke, 
 
iskreno dobrodošli v novem akademskem letu.  
V tej knjižici najdete v prvem delu predmetnike dodiplomskih, magistrskih in doktorskih 

»bolonjskih« programov na naši fakulteti (glej shemo spodaj). V skladu z dosedanjo logiko so najprej 
predstavljeni predmetniki programov, ki se izvajajo v Ljubljani, nato pa še tisti, ki domujejo na Enoti v 
Mariboru. 

V drugem delu pa v ustaljeni obliki najdete predmetnik predbolonjskega programa, ker se ta 
program ukinja vzporedno z uvajanjem novih. 

Pravilnik o študijskem redu in Pravilnik o izrednem študiju sta precej spremenjena. Po eni strani so 
spremembe povezane z uvajanjem omenjenih bolonjskih in ukinjanjem predbolonjskih programov, po 
drugi strani pa je bil zlasti prvi potreben prilagoditve Univerzitetnim standardom. 
 

Red. prof. dr. Christian Gostečnik, dekan 
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NAPOVED PREDAVANJ V LJUBLJANI 

 
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija 

 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

E. Kovač, 
R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman 

Uvod v študij teologije 2 - 2 - - - 60 5 

M. Špelič Svetopisemske osnove 1,33 - 1,67 - - - 45 4 
R. Petkovšek,  
M. Pevec Rozman Filozofsko mišljenje 2 1,33 0,67 - - - 60 5 

J. Juhant, 
B. Žalec,  
B. Klun 

Zgodovina filozofije 2 - 2 - - - 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve I 2 - 2 - - - 60 5 
M. Špelič, 
M. Benedik  Latinski jezik I - 2 - - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
S. Krajnc, 
C. Oblonšek Osnove liturgike - - - 1,33 1,67 - 45 4 

J. Juhant,  
B. Žalec Antropologija z etiko - - - 2 - 2 60 5 

Ch. Gostečnik, 
I. Bahovec/ 
D. Jerebic 

Uvod v psihologijo in 
sociologijo religije  - - - 2 - 2 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve II - - - 2 - 2 60 5 
M. C. Palmisano, 
M. Filipič Uvod v Staro in Novo zavezo - - - 2 0,67 1,33 60 5 

M. Špelič, 
M. Benedik Latinski jezik II - - - - 2 - 30 3 

  Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
 
IZBIRNI PREDMETI 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

S. Zabukovec Angleška teološka terminologija 1 1 - - - - 30 3 

B. Kolar Izbrane teme iz zgodovine 
Cerkve na Slovenskem 1 0,33 0,67 - - - 30 3 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

M. Filipič Biblična hermenevtika - - - 1 1 - 30 3 
R. Petkovšek Vera in razum  - - - 1 1 - 30 3 
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2. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

B. Klun,  
M. Pevec Rozman Metafizika 2 - 2 - - - 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve na 
Slovenskem 2 0,67 1,33 - - - 60 5 

M. C. Palmisano Eksegeza Peteroknjižja 2 - 2 - - - 60 5 
R. Globokar,  
T. Strehovec Uvod v moralno teologijo 1 0,33 0,67 - - - 30 3 

S. Gerjolj, 
E. Prijatelj 

Psihologija religijskega in 
etičnega pouka 2 1 1 - - - 60 5 

I. Bahovec Religija in Cerkev v sodobni 
družbi in kulturi 1,33 - 1,67 - - - 45 4 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
A. Jamnik Filozofija religije - - - 2 - 2 60 5 
J. Krašovec Eksegeza preroških knjig - - - 1,33 - 1,67 45 4 
M. J. Osredkar Osnovno bogoslovje - - - 2 - 2 60 5 
M. J. Osredkar, 
R. Petkovšek Religijsko razodetje - - - 1,33 - 1,67 45 4 

J. Štuhec, 
T. Strehovec 

Moralna teologija z družbenim 
naukom Cerkve - - - 2 0,67 1,33 60 5 

R. Globokar,  
T. Strehovec Osnovna moralna teologija - - - 1,33 0,61 1 45 4 

  Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
 
  



 
 
 

SEZNAM PREDAVANJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 
 

24 

 
 
3. letnik 

Nosilec, 
Izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

B. Klun,  
R. Petkovšek, 
B. Žalec 

Sodobna filozofija 2 - 2 - - - 60 5 

M. Špelič Patrologija 2 1,33 0,67 - - - 60 5 

M. Matjaž Eksegeza Evangelijev in 
Apostolskih del 2 1 1 - - - 60 5 

J. Krašovec Teologija Stare zaveze 1,33 - 1,67 - - - 45 4 
M. J. Osredkar/ 
M. Harcet 

Verstva v primerjalni in dialoški 
perspektivi 2 - 2 - - - 60 5 

B. Košir Uvod v cerkveno pravo 1 - 1 - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 

M. Filipič Eksegeza Pavlovih in drugih 
pisem - - - 1,33 - 1,67 45 4 

M. Matjaž Teologija Nove zaveze in 
judovstva - - - 2 - 2 60 5 

B. Košir Ustavno pravo Cerkve - - - 2 - 2 60 5 
B. Košir Zakonsko pravo - - - 2 - 2 60 5 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

J. Krašovec, 
M. Špelič 

Zgodovina in teologija v Svetem 
pismu in patristični literaturi 
(interdisciplinarni seminar) 

- - - 2 - 2 60 5 

 
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 2. IN 3. LETNIK  

Nosilec, 
Izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek 

Teorija glasbe in gregorijanski 
koral 1 1 - - - - 30 3 

B. Klun Fenomenologija in religija 1 - 1 - - - 30 3 
M. Špelič Svetopisemska grščina I - 2 - - - - 30 3 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

B. Kolar Reformacija v Evropi in na 
Slovenskem 1 - 1 - - - 30 3 

B. Dolenc  Krščanske Cerkve in 
ekumensko gibanje - - - 1 - 1 30 3 

M. Špelič Svetopisemska grščina II - - - - 2 - 30 3 
M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Janezovega evangelija 
in pisem - - - 1 - 1 30 3 

J. Krašovec Psalmi - - - 1 - 1 30 3 
  



 
 
 

BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - LJUBLJANA 
 

25 

 
 
4. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

A. Lah Nauk o veri, Bogu in Kristusu 1,33 - 1,67 - - - 45 4 

A. Štrukelj 
Zakramentalnost in poslanstvo 
krščanskega bivanja (posamezni 
zakramenti) 

2 - 2 - - - 60 5 

A. Štrukelj Kristologija 2 - 2 - - - 60 5 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Splošna liturgika 2 - 2 - - - 60 5 

J. Vodičar/ 
T. Stegu 

Veščine in etika javnega 
nastopanja 2 1 1 - - - 60 5 

 + Izbirni predmet * * * - - - 30 3 

 + Izbirni predmet * * * - - - 30 3 

A. Lah Človek v stvarjenjski in 
odrešenjski razsežnosti - - - 2 - 2 60 5 

I. Platovnjak Teologija duhovnosti - - - 2 - 2 60 5 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zakramentalna liturgika - - - 2 - 2 60 5 

S. Gerjolj, 
A. Šegula/ 
T. Stegu 

Pedagogika religije in katehetika - - - 2 1,33 1,67 75 6 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
+ Namesto dveh obveznih izbirnih predmetov lahko študent v 7. ali 9. semestru izbere interdisciplinarni seminar, 
ki ima vrednost 6 ECTS, kar pomeni 180 ur obremenitve študenta  
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5. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

P. Kvaternik, 
A. Šegula 

Osnovna in komunitarna 
pastoralna teologija 2,33 1 1,67 - - - 75 6 

P. Kvaternik, 
A. Šegula 

Kategorialna in zakramentalna 
pastoralna teologija 2 1 1 - - - 60 5 

A. Lah Skrivnost troedinega Boga 1,33 - 1,67 - - - 45 4 
 Magistrsko delo * * * - - - - 4 
 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
 Izbirni predmet *  * * - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
B. Dolenc Nauk o Cerkvi - - - 2,33 1 1,67 75 6 
 Magistrsko delo - - - * * * * 23 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
 
 
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 4. IN 5. LETNIK 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

J. Juhant Etika in globalizacija 1 - 1 - - - 30 3 
A. Jamnik  Liberalizem in komunitarizem 1 - 1 - - - 30 3 

A. Štrukelj Teološke vsebine v novejših 
cerkvenih dokumentih 1 - 1 - - - 30 3 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

M. Špelič Teologija cerkvenih očetov - - - 1 1 - 30 3 

J. Krašovec Pojem pravičnosti in odrešenja 
v Svetem pismu - - - 1 - 1 30 3 

A. Lah Upanjska razsežnost bivanja - - - 1 - 1 30 3 
 
 
Interdisciplinarni seminar za 4. in 5. letnik (ki se izvajajo v študijskem letu 2013/2014) 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

B. Košir, 
J. Štuhec 

Pravna ureditev Evrope in 
njeni etični temelji 2 - 2 - - - 60 3 

 
+ Namesto dveh obveznih izbirnih predmetov lahko študent v 7 ali 9 semestru izbere 
interdisciplinarni seminar, ki ima vrednost 6 ECTS, kar pomeni 180 ur obremenitve študenta. 
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Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološke in religijske študije 

 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

E. Kovač, 
R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman 

Uvod v študij teologije  2 - 2 - - - 60 5 

M. Špelič Svetopisemske osnove 1,33 - 1,67 - - - 45 4 
R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman Filozofsko mišljenje 2 1,33 0,67 - - - 60 5 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
B. Klun 

Zgodovina filozofije 2 - 2 - - - 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve I 2 - 2 - - - 60 5 
J. Vodičar/ 
T. Stegu Religijska antropologija 1 0,67 0,33 - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 

M. J. Osredkar Verovanjski sistemi v luči 
religiološke analize - - - 2 - 2 60 5 

R. Petkovšek Religijska epistemologija - - - 1 - 1 30 3 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Obredje in bogočastje - - - 1,33 1,67 - 45 4 

J. Juhant, 
B. Žalec Antropologija z etiko - - - 2 - 2 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve II - - - 2 - 2 60 5 
M. C. Palmisano, 
M. Filipič Uvod v Staro in Novo zavezo - - - 2 0,67 1,33 60 5 

  Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
 
 
IZBIRNI PREDMETI 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

S. Zabukovec Angleška teološka terminologija 1 1 - - - - 30 3 

B. Kolar Izbrane teme iz zgodovine 
Cerkve na Slovenskem 1 0,33 0,67 - - - 30 3 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

M. Špelič, 
M. Benedik Latinski jezik I - 2 - - - - 30 3 

M. Špelič, 
M. Benedik Latinski jezik II - - - - 2 - 30 3 

M. Filipič Biblična hermenevtika - - - 1 1 - 30 3 
R. Petkovšek Vera in razum  - - - 1 1 - 30 3 
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2. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

B. Klun, 
M. Pevec Rozman Metafizika 2 - 2 - - - 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve na 
Slovenskem 2 0,67 1,33 - - - 60 5 

J. Krašovec Teologija Stare zaveze 1,33 - 1,67 - - - 45 4 
M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Evangelijev in 
Apostolskih del 2 1 1 - - - 60 5 

M. J. Osredkar/ 
M. Harcet Verstva sodobnega sveta 2 - 2 - - - 60 5 

J. Štuhec,  
T. Strehovec Religijska etika 1 0,33 0,67 - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
Ch. Gostečnik, 
I. Bahovec/ 
D. Jerebic 

Uvod v psihologijo in 
sociologijo religije - - - 2 - 2 60 5 

A. Jamnik Filozofija religije - - - 2 - 2 60 5 

M. Filipič Eksegeza Pavlovih in drugih 
pisem - - - 1,33 - 1,67 45 4 

A. Lah Skrivnost troedinega Boga - - - 1,33 - 1,67 45 4 
M. Filipič, 
M. J. Osredkar/ 
M. Harcet 

Judovstvo in islam: izvirnost in 
prepletenost - - - 2 - 2 60 5 

R. Globokar, 
T. Strehovec Osnovna moralna teologija - - - 1,33 0,67 1 45 4 

  Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
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3. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

M. Špelič Antična verstva in krščanstvo 2 1,33 0,67 - - - 60 5 
B. Dolenc Nauk o Cerkvi 2,33 1 1,67 - - - 75 6 
A. Štrukelj Kristologija 2 - 2 - - - 60 5 
B. Košir Religije in pravo 1 - 1 - - - 30 3 
S. Gerjolj, 
E. Prijatelj, 
A. Šegula 

Pedagogika religij in katehetika 2 1,33 1,67 - - - 75 6 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
  Diplomsko delo - - - - - - - 2 
A. Lah/ 
P. Krečič 

Človek v stvarjenjski in 
odrešenjski razsežnosti - - - 2 - 2 60 5 

B. Košir Ustavno pravo Cerkve - - - 2 - 2 60 5 
I. Platovnjak Religijska duhovnost - - - 2 - 2 60 5 
P. Kvaternik, 
A. Šegula/ 
B. Rustja 

Osnovna in komunitarna 
pastoralna teologija - - - 2,33 1 1,67 75 6 

  Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
 Diplomsko delo - - - - - - - 6 

 
 
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 2. IN 3. LETNIK 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek 

Teorija glasbe in gregorijanski 
koral 1 1 - - - - 30 3 

B. Klun Fenomenologija in religija 1 - 1 - - - 30 3 
M. Špelič Svetopisemska grščina I - 2 - - - - 30 3 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

B. Kolar Reformacija v Evropi in na 
Slovenskem 1 - 1 - - - 30 3 

B. Dolenc Krščanske Cerkve in 
ekumensko gibanje - - - 1 - 1 30 3 

M. Špelič Svetopisemska grščina II - - - - 2 - 30 3 
M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Janezovega evangelija 
in pisem - - - 1 - 1 30 3 

J. Krašovec Psalmi - - - 1 - 1 30 3 
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Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Teološke študije 

 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

E. Kovač, 
R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman 

Uvod v študij teologije  2 - 2 - - - 60 5 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
B. Klun, 
M. Pevec Rozman 

Zgodovina filozofije 2 - 2 - - - 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve  2 - 2 - - - 60 5 
J. Juhant, 
B. Žalec, 
M. Pevec Rozman 

Etika z osnovami antropologije - - - 2 - 2 60 5 

M. C. Palmisano, 
M. Filipič Uvod v Staro in Novo zavezo - - - 2 0,67 1,33 60 5 

Ch. Gostečnik, 
I. Bahovec/ 
D. Jerebic 

Uvod v psihologijo in 
sociologijo religije  - - - 2 - 2 60 5 

 
 
 
 
2. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

J. Krašovec Teologija Stare zaveze 1,33 - 1,67 - - - 45 4 
M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Evangelijev in 
Apostolskih del 2 1 1 - - - 60 5 

B. Dolenc Nauk o Cerkvi 2,33 1 1,67 - - - 75 6 
A. Jamnik Filozofija religije - - - 2 - 2 60 5 

M. J. Osredkar Osnovno bogoslovje in 
religiologija - - - 2 - 2 60 5 

J. Krašovec, 
M. Špelič 

Zgodovina in teologija v 
Svetem pismu in patristični 
literaturi (interdisciplinarni 
seminar) 

- - - 2 - 2 60 5 
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3. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

M. Špelič Antična verstva in krščanstvo 2 1,33 0,67 - - - 60 5 
M. J. Osredkar/ 
M. Harcet 

Vsebina in vloga sodobnih 
verstev 2 1 3 - - - 90 7 

 
Splošni ali strokovni izbirni 
predmet * * * - - - 30 3 

A. Lah Skrivnost troedinega Boga - - - 1,33 - 1,67 45 4 
A. Lah/ 
P. Krečič 

Človek v stvarjenjski in 
odrešenjski razsežnosti - - - 2 - 2 60 5 

 
Splošni ali strokovni izbirni 
predmet - - - * * * 30 3 

 Diplomsko seminarsko delo - - - * * * - 3 
+ Članica priporoča izbiro strokovnega izbirnega predmeta 
 
 
 
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI ZA 3. LETNIK 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

R. Petkovšek Hermenevtika krščanstva 1 - 1 - - - 30 3 
E. Kovač Filozofija osebe 1 - 1 - - - 30 3 
M. Špelič Svetopisemska grščina I - 2 - - - - 30 3 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

B. Kolar Reformacija v Evropi in na 
Slovenskem 1 - 1 - - - 30 3 

M. Špelič Svetopisemska grščina II - - - - 2 - 30 3 

B. Dolenc Krščanske Cerkve in 
ekumensko gibanje - - - 1 - 1 30 3 

J. Krašovec Psalmi - - - 1 - 1 30 3 
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Drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika 
 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

MODUL Religija in splošna 
racionalnost 5,67 1,33 4 - - - 165 15 

I. Škamperle Preučevanje verstev v 
sodobnem svetu 1,33 0,67 1 - - -   

J. Juhant, 
E. Kovač, 
R. Petkovšek 

Etični temelji zahodne misli 2 - 1 - - -   

B. Dolenc Mediji v oblikovanju, 
ohranjanju in širjenju religije  1,67 - 1,33 - - -   

I. Bahovec, 
R. Cvetek 

Metode raziskovanja v 
družboslovju in humanistiki 0,67 0,66 0,67 - - -   

 
MODUL Izvenevropska verstva 3,67 - 3,33 - - - 105 9 

M. J. Osredkar/ 
M. Harcet 

Verstva Afrike, Azije, Oceanije 
in njihova etika  1,67 - 1,33 - - -   

R. Petkovšek, 
I. Bahovec, 
S. Krajnc 

Simbolnost, mitskost in 
obrednost v verstvih 2 - 2 - - -   

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
 
MODUL Monoteizmi  - - - 4 - 4 120 11 

M. Filipič Judovstvo od začetkov do 
danes  - - - 1,33 - 1,67   

B. Dolenc Krščanstvo - - - 1 - 1   
B. Dolenc Islam - - - 1,67 - 1,33   
 
MODUL Religija in civilizacija - - - 5 - 4 135 13 

J. Štuhec, 
I. Bahovec 

Soočenje religije s 
sekularizmom in modernostjo v 
Evropi 

- - - 2 - 1   

B. Košir, 
B. Žalec 

Človekove pravice, verska 
svoboda in svetovna verstva 
(Izvenevropska verstva) 

- - - 1 - 1   

J. Juhant, 
E. Kovač Religija in kultura miru  - - - 1 - 1   
E. Kovač, 
R. Petkovšek Religija in kultura - - - 1 - 1   

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
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IZBIRNI PREDMETI 
 
Leto A 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
P v s p v s   

A. Jamnik Liberalizem in komunitarizem 1 - 1 - - - 30 3 
M. Matjaž Svet apokrifov in Kumran 1 - 1 - - - 30 3 

B. Dolenc 

Vprašljive in patološke oblike 
religioznosti: fundamentalizem, 
okultizem, nevarne sekte in 
nova religioznost 

- - - 1 - 1 30 3 

M. C. Palmisano Modrostna literatura - - - 1 - 1 30 3 

B. Kolar »Vroče« teme iz zgodovine 
Cerkve - - - 1 - 1 30 3 
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2. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

MODUL Religija in umetnost 3,33 - 3,67 - - - 105 10 
I. Avsenik 
Nabergoj Literatura in etika 1,33 - 1,67 - - -   
L. Debevec, 
J. Muhovič 

Hermenevtika sakralnega 
prostora 1 - 1 - - -   

J. Krašovec Vpliv biblije na kulturo 1 - 1 - - -   
MODUL Religijska etika 5,32 - 4,68 - - - 150 14 
J. Krašovec Etika v Svetem pismu 1,33 - 1,67 - - -   
E. Kovač, 
B. Klun Etično jedro svetovnih verstev 1,33 - 0,67 - - -   

B. Dolenc, 
J. Štuhec 

Družbena, okoljska in biološka 
etika - katoliški, pravoslavni in 
protestantski pristopi 

1,33 - 1,67 - - -   

B. Klun Antropološko-etični temelji 
odnosov 1,33 - 0,67 - - -   

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 

 
Izbirni splošni ali izbirni 
strokovni predmet * * * - - - 30 3 

Ch. Gostečnik, 
B. Dolenc 

Razodetje in odrešenje v 
odnosu - - - 1,33 - 0,67 30 3 

S. Gerjolj, 
M. Matjaž 

Biblična antropologija in 
družina v Svetem pismu - - - 0,67 0,66 0,67 30 3 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

 Magistrsko delo        18 
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IZBIRNI PREDMETI 
 
Leto A & B 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

J. Vodičar Vzgoja za ekumenski in 
medverski dialog 1 0,67 0,33 - - - 30 3 

S. Gerjolj Psihologija religijskega in 
etičnega pouka 1 - 1 - - - 30 3 

 
 
 
Leto A 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

A. Štrukelj Teološke vsebine v novejših 
cerkvenih dokumentih 1 - 1 - - - 30 3 

A. Lah Upanjska razsežnost bivanja - - - 1 - 1 30 3 

A. Lah 
Krščanska eksistenca v 
koordinatah vere, upanja in 
ljubezni 

- - - 1 - 1 30 3 

A. Lah Razsežnosti kristjanovega 
odnosa do Boga - - - 1 - 1 30 3 
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Drugostopenjski dvopredmetni pedagoški program Teologija 
 
 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ 
ur 

Σ 
kred. 
točk 

Zimski semester Letni semester 
p s v d p s v d 

J. Vodičar/ 
T. Stegu Specialna didaktika I 1 0,67 0,33 - - - - - 30 3 

R. Globokar Uvod v moralno teologijo 1 0,33 0,67 - - - - - 30 3 
B. Košir Uvod v cerkveno pravo 1 - 1 - - - - - 30 3 
S. Gerjolj, 
A. Šegula Specialna didaktika II - - - - 1,67 1 1,33 - 60 5 

A. Lah Skrivnost troedinega Boga - - - - 1,33 1,67 1 - 45 4 
 
 
 
Skupni pedagoški modul, ki ga vpišejo in opravljajo na FF 

Nosilec, 
izvajalec Skupni pedagoški modul 

Število ur tedensko 
Σ 
ur 

Σ 
kred. 
točk 

Zimski semester Letni semester 
p s v d p s v d 

R. Kroflič Pedagogika-teorija vzgoje in 
andragogika 2 1 0 - - - - - 45 3 

D. Štefanc Didaktika 2 1 1 - - - - - 60 5 
C. Peklaj,  
M. Puklek 
Levpušček 

Psihologija za učitelje 2 1 - - 1 - 2 - 90 7 

M. Govekar-Okoliš 
 

Andragogika (v sklopu predmeta 
Pedagogika-teorija vzgoje in 
andragogika, ki ga soizvajata FF 
in TEOF)  

- - - - 1 - 1 - 30 3 

(si izbere ali pri 
psihologiji, 
didaktiki, 
pedagogiki in 
andragogiki) 

Opazovalna praksa - - - - - 0,33 - 0,67 45 2 

 Obvezni izbirni predmet - - - - 2 2 - - 60 4 
 
 
Obvezni izbirni predmet na TEOF (lahko se izbere tudi izbirni predmet na FF) 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ 
ur 

Σ 
kred. 
točk 

Zimski semester Letni semester 
p S v d p s v d 

S. Gerjolj, 
E. Prijatelj 

Psihologija etične in religijske 
edukacije - - - - 2 2 - - 60 4 
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Drugostopenjski študijski program Zakonske in družinske študije 
 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

Ch. Gostečnik, 
T. Repič Slavič, 
B. Simonič 

Družinski in zakonski sistem 2,67 0,67 2,67 - - - 90 7 

B. Klun, 
Ch. Gostečnik/ 
D. Jerebic 

Etični, religiozni in 
psihoanalitični temelji 
medosebnih odnosov 

3,67 0,67 2,67 - - - 105 8 

R. Cvetek/ 
M. Cvetek 

Psihični, socialni in duhovni 
razvoj posameznika ter razvojne 
intervencije I 

2 0,67 1,33 - - - 60 5 

T. Repič Slavič/ 
S. Poljak Lukek 

Psihični in sociološki razvoj 
partnerstva in družine 2 - 2 - - - 60 5 

R. Cvetek/ 
M. Cvetek 

Metode raziskovanja v 
družboslovju in humanistiki 2,67 1,33 - - - - 60 5 

S. Gerjolj,  
M. Matjaž, 
B. Dolenc/  
I. Nežič Glavica  

Biblični in odrešenjski vidik 
družine in medosebnih odnosov - - - 2 0,67 1,33 60 5 

T. Repič Slavič, 
I. Bahovec 

Družina v sodobni družbi in 
specifični problemi v njej - - - 4 - 3 105 8 

R. Cvetek/ 
M. Cvetek 

Psihični, socialni in duhovni 
razvoj posameznika ter razvojne 
intervencije II 

- - - 2 0,67 1,33 60 5 

  Izbirni predmeti - - - * * * 165 12 
 
IZBIRNI PREDMETI 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

T. Repič Slavič/ 
S. Poljak Lukek 

Temeljni pojmi zakonske in 
družinske terapije  - - - 2 - 2 60 5 

R. Cvetek/ 
M. Cvetek Travma in stres v družini  - - - 2 0,33 0,67 45 4 

R. Cvetek Krizne intervencije v družini  - - - 0,67 0,67 0,67 30 3 
M. Špelič/ 
B. Simonič 

Vera in religija v odnosih in 
družini  - - - 0,67 0,67 0,67 30 3 

Ch. Gostečnik, 
B. Simonič/ 
D. Jerebic 

Programi psihosocialne pomoči 
zakonu in družini  - - - 2 0,67 1,33 60 5 

B. Simonič 
Svetovanje, vzgoja in 
izobraževanje za zakonsko in 
družinsko življenje  

- - - 1,33 0,67 1 45 4 

B. Košir Pravne osnove krščanskega 
zakona - - - 0,67 0,67 0,67 30 3 
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2. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

Ch. Gostečnik, 
R. Cvetek/ 
M. Cvetek, 
B. Kreš 

Pomoč zakonu in družini 3,33 0,67 2 - - - 90 7 

R. Cvetek/ 
M. Cvetek 

Raziskovanje intervencij in 
pojavov na področju zakona in 
družine 

2 0,67 1,33 - - - 60 5 

R. Cvetek/ 
M. Cvetek 

Seminar o znanstvenem delu za 
diplomante - - 2 - - - 30 3 

T. Repič Slavič 
R. Cvetek/ 
M. Cvetek, 
B. Kreš 

Duševne težave, motnje in 
bolezni posameznika ter 
družine 

4 1,67 3,33 - - - 135 10 

 Izbirni predmet * * * - - - 60 5 

 Izbirni predmet - - - * * * 90 7 

 Izbirni predmet - zunanji - - - * * * 75 6 

 Magistrsko delo z zagovorom        17 
 
 
 
IZBIRNI PREDMETI 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur na teden 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

R. Cvetek/ 
M. Cvetek  

Družinska in zakonska 
diagnostika ter ocena  2 0,67 1,33 - - - 60 5 

Ch. Gostečnik, 
B. Simonič 

Preventivno delo na področju 
zakona in družine v šolstvu, 
pastorali in socialnem varstvu 

2 0,67 1,33 - - - 60 5 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

R. Cvetek, Terapevtski modeli obravnave 
posameznika in družine - - - 3 3 - 90 7 

S. Gerjolj/ 
I. Nežič Glavica 

Izkustveno učenje in družinsko 
svetovanje  - - - 3 3 - 90 7 
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Doktorski študijski program Teologija 

 
Prvi letnik doktorskega študija v programu na področjih teologija  ter zakonska in družinska 
terapija (v programu teolog ija) obsega 60 ECTS: 
30 ECTS iz organiziranih oblik študijskega dela: 

 »obvezni splošni predmet«, obvezen za vse kandidate (5 ECTS);  
 »obvezni področni predmet« (10 ECTS): kandidati s področja Teologije imajo enega, kandidati s 

področja ZDT dva; 
 »izbirni področni predmeti«. 

30 ECTS iz neorganiziranih oblik študijskega dela (tj. individualno študijsko-raziskovalno delo) 
Pogoj za vpis v drugi letnik so opravljeni obvezni splošni in področni predmeti, kandidat pa mora iz 
organiziranih oblik študijskega dela zbrati vsaj 25 ECTS. Kandidat mora do 20. avgusta oddati v oceno 
tudi temo in dispozicijo doktorske disertacije, pripravljeno pod vodstvom mentorja, in poročilo o 
individualnem študijsko-raziskovalnem delu, v katerem kandidat utemelji porabo 30 ECTS (= 900 ur 
raziskovalno študijskega dela). 
 
Drugi letnik doktorskega študija v programu teolog ija obsega 60 ECTS: 
25 ECTS iz organiziranih oblik študijskega dela: 

 »dva izbirna-področna predmeta« (2 X 5 ECTS)  
 »izbirni-splošni predmet(i)« (v obsegu 10 ECTS) 
 obveznosti v obliki objavljanja znanstvenih besedil in sodelovanja na konferencah (v obsegu 5 

ECTS). 
35 ECTS neorganiziranih oblik dela je namenjenih: individualnemu študijskemu raziskovalnemu delu 
Pogoj za vpis v tretji letnik doktorskega študija na področjih teologija ter zakonska in družinska 
terapija so opravljene naslednje obveznosti: 

 vse obveznosti iz 1. letnika 
 izpit iz enega »izbirnega-področnega predmeta«; 
 zberejo vsaj 5 ECTS iz »izbirnega-splošnega predmeta«; 
 zberejo 5 ECTS iz obveznosti v obliki objavljanja znanstvenih besedil in sodelovanja na 

konferencah; 
 je po tem, ko mu je Senat TEOF UL temo in dispozicijo doktorske disertacije odobril, dobil tudi 

odobritev teme in dispozicije doktorske disertacije s Senata UL; 
 je oddal do 20. avgusta poročilo o individualnem študijsko-raziskovalnem delu in ga je KZD 

pozitivno ocenila (v poročilu kandidat opiše in utemelji uporabo 35 ECTS (= 1050 ur raziskovalno 
študijskega dela). 

 
Tretji letnik doktorskega študija v programu teolog ija obsega 60 ECTS: 
5 ECTS iz organiziranih oblik študijskega dela: 

 »izbirni-področni predmet« (v obsegu 5 ECTS) 
55 ECTS neorganiziranih oblik dela je namenjenih individualnemu študijskemu raziskovalnemu delu in 
pripravi doktorske disertacije. 
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Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Organizirano delo 

Σ
 k

re
di

tn
ih

 to
čk

 

pr
ed

av
an

ja
 

Se
m

in
ar

sk
e 

va
je

 

ko
nz

ul
ta

ci
je

 

Σ
 k

on
ta

kt
ni

h 
ur

 

Obvezni−splošni predmet 
J. Juhant, 
C. Sorč, 
Ch. Gostečnik 

Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski 
pogledi na človeka* 60 - - 60 5 

Obvezni−področni predmet 
J. Krašovec, 
A. Lah, 
A. Štrukelj te

ol
og

ija
 

Metodologija raziskav virov in tradicije 30 30 - 60 10 

Ch. Gostečnik, 
T. Erzar, 
L. K. Kompan 
Erzar 

Z
D

T Temeljna pojmovanja in raziskave zakonske in 
družinske terapije 30 30 - 60 10 

T. Erzar, 
R. Cvetek Z

D
T 

Problemi in metode raziskovanja odnosov 30 30 - 60 10 

 
 
 
Izbirni–področni predmeti (teologija) 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Organizirano delo 

Σ
 k

re
di

tn
ih

 to
čk

 

pr
ed

av
an

ja
 

Se
m

in
ar

sk
e 

va
je

 

ko
nz

ul
ta

ci
je

 

Σ
 k

on
ta

kt
ni

h 
ur

 

R. Petkovšek Krščanska filozofija 5 20 5 30 5 
B. Klun Postmoderna filozofija in vprašanje Boga 5 20 5 30 5 
J. Juhant Aristotel-Akvinski 5 20 5 30 5 
J. Juhant Neosholastika na Slovenskem 5 20 5 30 5 
E. Kovač Koliko novih bogov ali Nietzschejeva religiozna misel 5 20 5 30 5 
E. Kovač Levinasova nova pojmovnost 5 20 5 30 5 
J. Juhant Dialog 5 20 5 30 5 
B. Klun Fenomenologija religioznega življenja 5 20 5 30 5 
R. Petkovšek Religija v luči razuma 5 20 5 30 5 
B. Žalec Religija in javno življenje 5 20 5 30 5 
J. Juhant Znanost in vera 5 20 5 30 5 
E. Kovač Teme iz judovstva 5 20 5 30 5 
M. Milčinski Kitajske in japonske religije 5 20 5 30 5 
M. Ambrožič Razvoj škofijske in župnijske mreže na Slovenskem 5 20 5 30 5 

B. Kolar Redovne skupnosti v zgodovini Cerkve na 
Slovenskem 5 20 5 30 5 

B. Kolar Vloga Cerkve v slovenski izseljenski zgodovini 5 20 5 30 5 
B. Kolar Razvoj cerkvenih struktur 5 20 5 30 5 

M. Špelič Razvoj teoloških tem in svetopisemske eksegeze v 
patrističnem obdobju 5 20 5 30 5 
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Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Organizirano delo 

Σ
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Σ
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h 
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I. Avsenik-
Nabergoj 

Svet mitov in primerjalne študije o bibličnih motivih 
v literaturi 5 20 5 30 5 

M. Matjaž Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, 
opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi 5 20 5 30 5 

M. Špelič Vplivi helenistične kulture na interpretacijo Svetega 
pisma v zgodnjem krščanstvu 5 20 5 30 5 

M. Filipič Semantika starozaveznih teoloških konceptov v Novi 
zavezi 5 20 5 30 5 

T. (S.) Večko Greh, odpuščanje in liturgične spokorne molitve v 
Stari zavezi 5 20 5 30 5 

J. Krašovec Zgodovina in načela interpretacije Svetega pisma v 
judovstvu in krščanstvu 5 20 5 30 5 

J. Krašovec Antropološka in teološka vprašanja v modrostni 
literaturi 5 20 5 30 5 

B. Dolenc Mesto demokracije in demokratičnih postopkov v 
praksi krščanskih Cerkva 5 20 5 30 5 

D. K. Ocvirk Prvobitna verstva Afrike in Oceanije 5 20 5 30 5 
D. K. Ocvirk Islam 5 20 5 30 5 

B. Dolenc Ekumensko gibanje - vsaj dialoškega pristopa k verski 
in konfesionalni pluralnosti 5 20 5 30 5 

B. Dolenc Ambivalentnost novih verskih gibanj 5 20 5 30 5 
A. Lah Trinitarična antropološka vizija 5 20 5 30 5 
A. Štrukelj Kristološki problemi v današnji teologiji 5 20 5 30 5 
C. Sorč »Bog za nas«: šekina, kenoza, perihoreza 5 20 5 30 5 
A. Lah Pojem Boga in etična avtonomija človeka 5 20 5 30 5 

A. Lah Koncept človekove bogopodobnosti v različnih 
religijah 5 20 5 30 5 

A. Štrukelj Odrešenje na prepihu kultur in civilizacij 5 20 5 30 5 
J. Štuhec Avtonomija v morali na preizkušnji 5 20 5 30 5 
J. Štuhec Univerzalnost moralnih sporočil v svetovnih religijah 5 20 5 30 5 
I. Platovnjak Središčnost duhovnega izkustva v duhovnosti 5 20 5 30 5 
I. Platovnjak Odnos med duhovnim spremljanjem in psihologijo 5 20 5 30 5 

I. Platovnjak Duhovnost ženskih ustanov posvečenega življenja na 
Slovenskem 5 20 5 30 5 

B. Košir Ekleziologija II. Vatikanskega koncila in 2. knjiga 
Zakonika cerkvenega prava (Božje ljudstvo) 5 20 5 30 5 

B. Košir Hierarhična ureditev Cerkve v odnosu do sodobnih 
demokratičnih ureditev 5 20 5 30 5 

B. Košir Lastnina, posest in uprava cerkvenega premoženja 5 20 5 30 5 
B. Košir Pravna ureditev misijonske dejavnosti v Cerkvi 5 20 5 30 5 

B. Košir Odnos med vrhovno oblastjo v Cerkvi in delnimi 
Cerkvami 5 20 5 30 5 

B. Košir Verska svoboda v dokumentih Cerkve 5 20 5 30 5 

S. Krajnc 
Slovenske liturgične sestavine in slovenska 
terminologija v obrednikih od tridentinskega do 2. 
vatikanskega cerkvenega zbora 

5 20 5 30 5 
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Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Organizirano delo 
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S. Krajnc Specialna vprašanja iz pastoralne liturgike 5 20 5 30 5 
L. Debevec Sodobna sakralna arhitektura na Slovenskem 5 20 5 30 5 
S. Krajnc Vloga sakralne glasbe v Cerkvi na Slovenskem 5 20 5 30 5 
S. Krajnc Poročni in obporočni obredi v različnih kulturah 5 20 5 30 5 
L. Debevec Arhetipi krščanskega sakralnega prostora 5 20 5 30 5 
S. Krajnc Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka 5 20 5 30 5 
J. Vodičar Filozofija vzgoje 5 20 5 30 5 
S. Gerjolj, 
E. Prijatelj Religijska edukacija v evropskih šolskih sistemih 5 20 5 30 5 

S. Gerjolj Alternativne pedagogike 5 20 5 30 5 
S. Gerjolj, 
E. Prijatelj Vzgoja in osebnostna rast 5 20 5 30 5 

J. Vodičar Globalizacija in vzgoja (medkulturna, medreligijska in 
ekumenska vzgoja) 5 20 5 30 5 

S. Gerjolj Sodobni izzivi družinske pedagogike 5 20 5 30 5 
P. Kvaternik, 
A. Šegula 

Situacijski in časovni vidik v pastorali Cerkve na 
Slovenskem v 20. stoletju 5 20 5 30 5 

R. Valenčič Promocija zakona in družine – skrb družbe in Cerkve 5 20 5 30 5 
R. Valenčič Človek – temeljna vrednota družbe in Cerkve 5 20 5 30 5 
P. Kvaternik, 
A. Šegula 

Celovita in organska pastorala kot pogoj za 
uresničitev ciljev, ki jih ima Cerkev 5 20 5 30 5 

P. Kvaternik, 
A. Šegula 

Princip demokratičnosti v Cerkvi in njegova 
ambivalentnost 5 20 5 30 5 

P. Kvaternik, 
A. Šegula Župnijski pastoralni sveti – model sinodalnosti 5 20 5 30 5 

P. Kvaternik, 
A. Šegula Medijska kultura v Cerkvi in družbi 5 20 5 30 5 

R. Valenčič Karitativna dejavnost - prispevek Cerkve k 
počlovečenju sveta 5 20 5 30 5 

V. Potočnik Krščanstvo v sodobni Evropi 5 20 5 30 5 
Ch. Gostečnik Sodobne raziskave v psihoanalizi sakralnega 5 20 5 30 5 
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Izbirni–področni predmeti (zakonska in družinska terapija) 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Organizirano delo 
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R. Tavčar Raziskave iz psihiatrije in nevropsihiatrije 5 20 5 30 5 

T. Erzar Raziskovanje sprememb v procesu terapije, 
supervizije in treninga 5 20 5 30 5 

Ch. Gostečnik Raziskave nasilja v družini 5 20 5 30 5 
Ch. Gostečnik Relacijski zakonski koncepti, teorije in modeli 5 20 5 30 5 

R. Cvetek Sodobne raziskave vpliva in terapije travm ter stresa v 
družini 5 20 5 30 5 

L. K. Kompan 
Erzar  

Raziskave medgeneracijskih oblik navezanosti in 
razvoj regulativnih funkcij 5 20 5 30 5 
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Doktorski študijski program Humanistika in družboslovje (področje Religiologija) 

 
Prvi letnik študija na področju relig iolog ije (v programu humanistika in družboslovje) obsega 60 
ECTS: 
30 ECTS iz organiziranih oblik študijskega dela: 

 »temeljni predmet I« – temelji religiologije (soizvajajo TEOF, FF in FDV, 10 ECTS); 
 »temeljni predmet II« – teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka (izvaja 

TEOF, 10 ECTS); 
 »izbirni področni predmeti«. 

30 ECTS iz neorganiziranih oblik študijskega dela (tj. individualno študijsko-raziskovalno delo) 
 
Pogoj za vpis v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 
kreditnih točk (30 ECTS organiziranih oblik ter prijava doktorske teme in javna predstavitev 
dispozicije – 15 ECTS) 
 
Drugi letnik študija na področju relig iologija obsega 60 ECTS: 
20 ECTS iz organiziranih oblik študijskega dela: 

 »izbirni predmeti v obsegu« - 10 ECTS 
 »zunanji izbirni predmet« - 10 ECTS 

40 ECTS iz neorganiziranih oblik študijskega dela (delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku) 
Pogoj za vpis v 3. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti organiziranih oblik 
pouka iz 1. in 2. letnika ter pridobljeno  soglasje k temi doktorske disertacije Senata UL. 
 
Tretji letnik študija na področju relig iolog ija je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in 
izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije. Pred zagovorom doktorske disertacije mora doktorand 
objaviti izvirni znanstveni članek. 
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Študijski program za izpopolnjevanje: Duhovno izpopolnjevanje 
 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Študijsko leto 
Σ ur Σ kred. 

točk p v s 
I. Platovnjak Posebne teme v duhovnosti današnjega časa 1,67 0,33 1 45 4 
S. Krajnc, 
J. Muhovič, 
S. Gerjolj 

Liturgična, prostorska in telesna duhovnost 2,33 0,67 1 60 5 

T. Večko, 
M. Špelič Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih 2,66 0,67 0,67 60 5 

B. Kolar Duhovna gibanja v zgodovini Cerkve 1,33 - 0,67 30 3 

B. Dolenc Glavne teme duhovnosti pravoslavnih in 
protestantskih cerkva 1,33 0,33 0,33 30 3 

M. J. Osredkar/ 
M. Harcet Duhovnost verstev in sodobnega sveta 1,33 - 0,67 30 3 

J. Krašovec, 
I. Avsenik 
Nabergoj 

Duhovnost v literaturi, glasbi in filmu 1,33 0,33 0,33 30 3 

I. Platovnjak Duhovnost duhovnikov, posvečenih oseb in 
krščanskih laikov, samskih in poročenih 1 0,33 0,67 30 3 

S. Gerjolj, 
I. Platovnjak, 
E. Prijatelj 

Celostna vzgoja in psiho-duhovna rast 2,33 0,67 1 60 5 

I. Platovnjak Praktično uvajanje v duhovnost 1,67 3 0,33 75 6 
 
 
 

Študijski program za izpopolnjevanje: Geštalt pedagogika 
 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Študijsko leto 
Σ ur Σ kred. 

točk p v s 
S. Gerjolj Celostno učenje po principih geštalt pedagogike 1 1 1 60 3 
J. Vodičar Narativna didaktika 1 1 1 60 3 
E. Prijatelj Osebnost in identiteta 1 1 1 60 3 

S. Gerjolj Uvod v psihologijo značajev in osnove 
psihodiagnostike 

1 1 1 60 3 

V. Potočnik Socialne vloge in poklic 1 1 1 60 3 
S. Gerjolj Biblična didaktika 1 1 1 60 3 
V. Potočnik Telesnost in spolnost 1 1 1 60 3 
S. Gerjolj Družinski sistemi in sporočila staršev 1 1 1 60 3 
J. Vodičar Kriza, resursi in »nov začetek«  1 1 1 60 3 
 Zaključno delo - - - 150 5 
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Študijski program za izpopolnjevanje: Pastoralno izpopolnjevanje 
 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Študijsko leto 
Σ ur Σ kred. 

točk p v s 
S. Gerjolj, 
A. Šegula Edukativna in andragoška supervizija 1,33 1,33 1,33 60 5 

P. Kvaternik, 
A. Šegula Praktična pastoralna teologija 2 1 1 60 5 

S. Krajnc Pastoralna liturgika in liturgično petje 2 1 - 45 4 
R. Globokar, 
T. Strehovec Individualna pastoralna teologija in kazuistika 2 1 - 45 4 

P. Kvaternik, 
A. Šegula 

Župnijska administracija in vodenje 
(management) 1,67 0,67 0,67 45 4 

V. Potočnik Pastoralna sociologija in supervizija 1 - 1 30 3 

Ch. Gostečnik Pastoralna psihologija (mladinska, študentska, 
predzakonska, zakonska, družinska) 2 - 1 45 4 

A. Šegula Pastorala zdravja (zdravstva) 1,33 - 0,67 30 3 
L. Debevec Skrb za cerkveno umetnost 1,33 - 0,67 30 3 
B. Rustja Pastorala medijev in odnos do javnosti 1 1 - 30 3 
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Študijski program za izpopolnjevanje: Zakonska in družinska terapija 
 
1. leto 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur na teden 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

Ch. Gostečnik/ 
D. Jerebic, 
S. Jerebic, 
T. Pate 

Družinski sistem in terapija I 1,33 4 - - - - 80 8 

T. Erzar Družinska psihopatologija 4 2 0,67 - - - 100 8 
Ch. Gostečnik/ 
D. Jerebic, 
S. Jerebic, 
T. Pate 

Družinski sistem in terapija II - - - 1,33 4 - 80 8 

Ch. Gostečnik,  
L. K. Kompan 
Erzar, 
T. Erzar 

Osnove sistemsko-relacijskega 
pristopa - - - 4 0,67 0,67 80 8 

 
2. leto 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur na teden 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

L. K. Kompan 
Erzar Razvojni cikli družine 2 1,33 0,67 - - - 60 6 

Ch. Gostečnik, 
T. Repič Slavič/ 
S. Poljak Lukek, 
T. Pate 

Zakonska dinamika in terapija I 1,33 4 - - - - 80 8 

Ch. Gostečnik, 
T. Repič Slavič/ 
S. Poljak Lukek, 
T. Pate 

Zakonska dinamika in terapija II - - - 1,33 4 - 80 8 

 Izbirni predmet - - - 2 2 2 90 6 
 
IZBIRNI PREDMET 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur na teden 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

T. Repič Slavič,  
L. K. Kompan 
Erzar, 
T. Erzar, 
R. Cvetek/ 
M. Cvetek 

Teorija navezanosti in relacijska 
zakonska terapija - - - 2 2 2 90 6 

T. Repič Slavič,  
L. K. Kompan 
Erzar, 
T. Erzar, 
R. Cvetek/ 
M. Cvetek 

Relacijska zakonska in skupinska 
terapija - - - 2 2 2 90 6 
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NAPOVED PREDAVANJ V MARIBORU 

 
Univerzitetni študijski program Teološke in religijske študije 

 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

E. Kovač, 
R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman 

Uvod v študij teologije  2 - 2 - - - 60 5 

M. Špelič Svetopisemske osnove 1,33 - 1,67 - - - 45 4 
R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman Filozofsko mišljenje 2 1,33 0,67 - - - 60 5 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
B. Klun, 
M. Pevec Rozman 

Zgodovina filozofije 2 - 2 - - - 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve I 2 - 2 - - - 60 5 
J. Vodičar/ 
T. Stegu Religijska antropologija 1 0,67 0,33 - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 

M. J. Osredkar Verovanjski sistemi v luči 
religiološke analize - - - 2 - 2 60 5 

R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman Religijska epistemologija - - - 1 - 1 30 3 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Obredje in bogočastje - - - 1,33 1,67 - 45 4 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
M. Pevec Rozman 

Antropologija z etiko - - - 2 - 2 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve II - - - 2 - 2 60 5 
M. C. Palmisano, 
M. Filipič Uvod v Staro in Novo zavezo - - - 2 0,67 1,33 60 5 

  Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
 
 
IZBIRNI PREDMETI 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

S. Zabukovec Angleška teološka terminologija 1 1 - - - - 30 3 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

M. Špelič,  
A. Maver Latinski jezik I - 2 - - - - 30 3 

M. Filipič Biblična hermenevtika - - - 1 1 - 30 3 
M. Špelič,  
A. Maver Latinski jezik II - - - - 2 - 30 3 



 
 
 

BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - MARIBOR 
 

49 

 
 
2. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

B. Klun, 
M. Pevec Rozman Metafizika 2 - 2 - - - 60 5 

B. Kolar Zgodovina Cerkve na 
Slovenskem 2 0,67 1,33 - - - 60 5 

J. Krašovec, 
M. C.Palmisano Teologija Stare zaveze 1,33 - 1,67 - - - 45 4 

M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Evangelijev in 
Apostolskih del 2 1 1 - - - 60 5 

M. J. Osredkar/ 
M. Harcet Verstva sodobnega sveta 2 - 2 - - - 60 5 

J. Štuhec, 
T. Strehovec Religijska etika 1 0,33 0,67 - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
Ch. Gostečnik, 
I. Bahovec/ 
D. Jerebic 

Uvod v psihologijo in 
sociologijo religije - - - 2 - 2 60 5 

A. Jamnik, 
M. Pevec Rozman Filozofija religije - - - 2 - 2 60 5 

M. Filipič Eksegeza Pavlovih in drugih 
pisem - - - 1,33 - 1,67 45 4 

A. Lah Skrivnost troedinega Boga - - - 1,33 - 1,67 45 4 
M. Filipič, 
M. J. Osredkar/ 
M. Harcet 

Judovstvo in islam: izvirnost in 
prepletenost - - - 2 - 2 60 5 

J. Štuhec, 
T. Strehovec Osnovna moralna teologija - - - 1,33 0,67 1 45 4 

  Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
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3. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

M. Špelič Antična verstva in krščanstvo 2 1,33 0,67 - - - 60 5 
B. Dolenc Nauk o Cerkvi 2,33 1 1,67 - - - 75 6 
A. Štrukelj/ 
P. Krečič Kristologija 2 - 2 - - - 60 5 

S. Slatinek Religije in pravo 1 - 1 - - - 30 3 
P. Kvaternik, 
A. Šegula/ 
B. Rustja 

Osnovna in komunitarna 
pastoralna teologija 2,33 1 1,67 - - - 75 6 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
  Diplomsko delo - - - - - - - 2 

A. Lah Človek v stvarjenjski in 
odrešenjski razsežnosti - - - 2 - 2 60 5 

S. Slatinek Ustavno pravo Cerkve - - - 2 - 2 60 5 
I. Platovnjak Religijska duhovnost - - - 2 - 2 60 5 
S. Gerjolj, 
E. Prijatelj, 
A. Šegula 

Pedagogika religij in katehetika - - - 2 1,33 1,67 75 6 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 
 Diplomsko delo - - - - - - - 6 

 
 
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 2. IN 3. LETNIK 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

E. Kovač Filozofija osebe 1 - 1 - - - 30 3 
S. Krajnc/ 
C. Oblonšek 

Teorija glasbe in gregorijanski 
koral 1 1 - - - - 30 3 

B. Klun Fenomenologija in religija 1 - 1 - - - 30 3 
M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Janezovega evangelija 
in pisem  - - - 1 - 1 30 3 

J. Krašovec Psalmi - - - 1 - 1 30 3 

B. Dolenc Krščanske Cerkve in 
ekumensko gibanje - - - 1 - 1 30 3 
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Dvopredmetni univerzitetni program Teološke študije 

 
1. letnik v povezavi s FF UM 

Nosilec, 
Izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

E. Kovač, 
M. Pevec Rozman Uvod v teološke študije  1 - 1 - - - 30 3 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
B. Klun, 
M. Pevec Rozman 

Zgodovina filozofije 2 - 2 - - - 60 5 

M. J. Osredkar/ 
M. Harcet Verstva v sodobnem svetu 1,33 - 1,67 - - - 45 4 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
J. Juhant, 
B. Žalec, 
M. Pevec Rozman 

Antropologija - - - 1 - 1 30 3 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
M. Pevec Rozman 

Etika - - - 1 - 1 30 3 

M. C. Palmisano, 
M. Filipič Uvod v Staro in Novo zavezo - - - 2 0,67 1,33 60 5 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Osnove liturgike - - - 1,33 1,67 - 45 4 

 
 
2. letnik 

Nosilec, 
Izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

B. Kolar Zgodovina Cerkve 2 - 2 - - - 60 5 
J. Krašovec, 
M. C. Palmisano Teologija Stare zaveze 1,33 - 1,67 - - - 45 4 

J. Štuhec, 
T. Strehovec Uvod v moralno teologijo 1 0,33 0,67 - - - 30 3 

 Izbirni predmet * * * - - - 30 3 
A. Jamnik, 
M. Pevec Rozman Filozofija religije - - - 2 - 2 60 5 

M. J. Osredkar Osnovno bogoslovje in 
religiologija - - - 2 - 2 60 5 

A. Lah Človek v stvarjenjski in 
odrešenjski razsežnosti - - - 2 - 2 60 5 
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IZBIRNI PREDMETI ZA 1. IN 2. LETNIK 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

M. Špelič, 
A. Maver Latinski jezik I - 2 - - - - 30 3 

S. Zabukovec Angleška teološka terminologija 1 1 - - - - 30 3 
E. Kovač Filozofija osebe 1 - 1 - - - 30 3 

 
 
 
3. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

M. Špelič Patrologija 2 1,33 0,67 - - - 60 5 
M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Evangelijev in 
Apostolskih del 2 1 1 - - - 60 5 

B. Dolenc Ekleziologija 2,33 1 1,67 - - - 75 5 
Ch. Gostečnik, 
I. Bahovec/ 
D. Jerebic 

Uvod v psihologijo in 
sociologijo religije - - - 2 - 2 60 5 

A. Lah Skrivnost troedinega Boga - - - 1,33 - 1,67 45 4 

 Izbirni predmet - - - * * * 30 3 

 Diplomsko seminarsko delo - - - - - - - 3 
 
 
IZBIRNI PREDMETI ZA 3. LETNIK 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

B. Dolenc Krščanske Cerkve in 
ekumenska gibanja - - - 1 - 1 30 3 
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1. letnik v povezavi s FNM UM 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s 

E. Kovač, 
M. Pevec Rozman Uvod v teološke študije 1 - 1 - - - 30 3 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
B. Klun, 
M. Pevec Rozman 

Zgodovina filozofije 2 - 2 - - - 60 5 

M. J. Osredkar/ 
M. Harcet Verstva v sodobnem svetu 1,33 - 1,67 - - - 45 4 

*+ Skupni strokovni predmet 1  
(na FNM) * * * - - - 30 3 

J. Juhant, 
B. Žalec, 
M. Pevec Rozman 

Antropologija - - - 1 - 1 30 3 

M. C. Palmisano, 
M. Filipič Uvod v Staro in Novo zavezo - - - 2 0,67 1,33 60 5 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Osnove liturgike - - - 1,33 1,67 - 45 4 

*+ Skupni strokovni predmet 2  
(na TEOF) - - - * * * 30 3 

 
 
SKUPNI STROKOVNI PREDMET 2 

Nosilec, 
Izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

J. Juhant, 
B. Žalec, 
J. Štuhec, 
T. Strehovec 

Etika z osnovami bioetike  - - - 2 - 3 75 6 

 
 
*+ TEOF pusti proste 3 ECTS (3 pusti proste tudi FNM) za skupni strokovni predmet 1 v 1. 
semestru (6 ECTS; izvaja FNM) in skupni strokovni predmet 2 v 2. semestru (6 ECTS; izvaja TEOF).  
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2. letnik 

Nosilec, 
Izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

B. Kolar Zgodovina Cerkve 2 - 2 - - - 60 5 
J. Krašovec, 
M. C. Palmisano Teologija Stare zaveze 1,33 - 1,67 - - - 45 4 

J. Štuhec, 
T. Strehovec Uvod v moralno teologijo 1 0,33 0,67 - - - 30 3 

+ Psihologija učenja in razvoja * * * - - - 30 3 
A. Jamnik, 
M. Pevec Rozman Filozofija religije - - - 2 - 2 60 5 

M. J. Osredkar Osnovno bogoslovje in 
religiologija - - - 2 - 2 60 5 

++ Informacijska komunikacijska 
tehnologija in izbirni predmet - - - * * * 60 5 

 
+ TEOF pusti proste 3 ECTS (3 ECTS pusti proste FNM) za predmet Psihologija učenja in razvoja (6 
ECTS), ki ga izvaja FNM. 
++ TEOF pusti prostih 5 ECTS (5 ECTS pusti prostih FNM) za predmet Informacijska 
komunikacijska tehnologija (4 ECTS) in izbirni predmet (6 ECTS). 
 
 
 
3. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

M. Špelič Patrologija 2 1,33 0,67 - - - 60 5 
M. Matjaž/ 
S. Skralovnik 

Eksegeza Evangelijev in 
Apostolskih del 2 1 1 - - - 60 5 

S. Gerjolj, 
R. Petkovšek Pedagogika in izbirni predmet * * * - - - 45 4 

Ch. Gostečnik, 
I. Bahovec/ 
D. Jerebic 

Uvod v psihologijo in sociologijo 
religije - - - 2 - 2 60 5 

A. Lah Človek v stvarjenjski in 
odrešenjski razsežnosti - - - 2 - 2 60 5 

J. Vodičar Didaktika in izbirni predmet - - - * * * 45 4 
 Diplomsko seminarsko delo - - - * * * * 3 

 
 
IZBIRNI STROKOVNI PREDMETI  

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

R. Petkovšek, 
M. Pevec Rozman Logika z osnovami epistemologije 2,67 1,33 1 - - - 75 6 
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Drugostopenjski študijski program Zakonske in družinske študije 

 
1. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

Ch. Gostečnik, 
B. Simonič Družinski in zakonski sistem 2,67 0,67 2,67 - - - 90 7 

Ch. Gostečnik, 
B. Klun/ 
D. Jerebic 

Etični, religiozni in 
psihoanalitični temelji 
medosebnih odnosov 

3,67 0,67 2,67 - - - 105 8 

R. Cvetek, 
B. Simonič/ 
T. Pate 

Psihični, socialni in duhovni 
razvoj posameznika ter razvojne 
intervencije I 

2 0,67 1,33 - - - 60 5 

T. Repič Slavič/ 
S. Poljak Lukek 

Psihični in sociološki razvoj 
partnerstva in družine 2 - 2 - - - 60 5 

R. Cvetek/ 
T. Pate 

Metode raziskovanja v 
družboslovju in humanistiki 2,67 1,33 - - - - 60 5 

S. Gerjolj, 
M. Matjaž, 
B. Dolenc/ 
I. Nežič Glavica 

Biblični in odrešenjski vidik 
družine in medosebnih odnosov - - - 2 0,67 1,33 60 5 

T. Repič Slavič, 
I. Bahovec/ 
S. Jerebic 

Družina v sodobni družbi in 
specifični problemi v njej - - - 4 - 3 105 8 

R. Cvetek, 
B. Simonič/ 
T. Pate 

Psihični, socialni in duhovni 
razvoj posameznika ter razvojne 
intervencije II 

- - - 2 0,67 1,33 60 5 

  Izbirni predmeti - - - * * * 165 12 
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IZBIRNI PREDMETI 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

T. Repič Slavič/ 
S. Poljak Lukek 

Temeljni pojmi zakonske in 
družinske terapije  - - - 2 - 2 60 5 

R. Cvetek/ 
T. Pate Travma in stres v družini  - - - 2 0,33 0,67 45 4 

R. Cvetek/ 
T. Pate Krizne intervencije v družini  - - - 0,67 0,67 0,67 30 3 

M. Špelič, 
B. Simonič 

Vera in religija v odnosih in 
družini  - - - 0,67 0,67 0,67 30 3 

Ch. Gostečnik, 
B. Simonič/ 
D. Jerebic 

Programi psihosocialne pomoči 
zakonu in družini  - - - 2 0,67 1,33 60 5 

B. Simonič 
Svetovanje, vzgoja in 
izobraževanje za zakonsko in 
družinsko življenje  

- - - 1,33 0,67 1 45 4 

B. Košir Pravne osnove krščanskega 
zakona  - - - 0,67 0,67 0,67 30 3 
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2. letnik 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

Ch. Gostečnik, 
R. Cvetek,  
B. Simonič/ 
D. Jerebic 

Pomoč zakonu in družini 3,33 0,67 2 - - - 90 7 

R. Cvetek/ 
T. Pate 

Raziskovanje intervencij in 
pojavov na področju zakona in 
družine 

2 0,67 1,33 - - - 60 5 

R. Cvetek/ 
T. Pate 

Seminar o znanstvenem delu za 
diplomante - - 2 - - - 30 3 

T. Repič Slavič/ 
S. Jerebic, 
B. Kreš 

Duševne težave, motnje in 
bolezni posameznika ter 
družine 

4 1,67 3,33 - - - 135 10 

 Izbirni predmet * * * - - - 60 5 

 Izbirni predmet - - - * * * 90 7 

 Izbirni predmet - zunanji - - - * * * 75 6 

 Magistrsko delo z zagovorom        17 
 
 
 
IZBIRNI PREDMETI 

Nosilec, 
izvajalec Predmet 

Število ur tedensko 
Σ ur Σ kred. 

točk Zimski semester Letni semester 
p v s p v s   

R. Cvetek/ 
D. Jerebic 

Družinska in zakonska 
diagnostika ter ocena  2 0,67 1,33 - - - 60 5 

Ch. Gostečnik, 
B. Simonič 

Preventivno delo na področju 
zakona in družine v šolstvu, 
pastorali in socialnem varstvu 

2 0,67 1,33 - - - 60 5 

S. Krajnc/ 
C. Oblonšek Zborovsko petje 0,33 1,67 - - - - 30 3 

Ch. Gostečnik, 
B. Simonič 

Terapevtski modeli obravnave 
posameznika in družine - - - 3 3 - 90 7 

S. Gerjolj/ 
I. Nežič Glavica 

Izkustveno učenje in družinsko 
svetovanje  - - - 3 3 - 90 7 
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MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
 
Fakulteta se ponaša z dolgo tradicijo mednarodnega sodelovanja. V letih 1974-1990 je skupaj z 
zagrebško in beograjsko (pravoslavno) teološko fakulteto prirejala Medfakultetne ekumenske 
simpozije (9). V 80. letih prejšnjega stoletja smo navezali stike z Regensburgom (1980) in Gradcem 
(1990) in z obema sklenili dogovor o partnerstvu (izmenjava gostujočih profesorjev, študijski obiski). 
Po vnovični vključitvi v Univerzo v Ljubljani (1992) so se odprle nove možnosti sodelovanja z 
univerzami, s katerimi ima že dlje časa sklenjene pogodbe UL. Zadnja leta so sledili dogovori s 
Katoliško teološko fakulteto v Zagrebu (2002) in z Evangelijsko teološko fakulteto v Osijeku (2004). 
Večina profesorjev (27) je včlanjenih v Evropsko združenje za katoliško teologijo, mnogi sodelujejo na 
simpozijih tega združenja ali na simpozijih z njihovega ožjega področja. Nekatere katedre (zlasti 
katedra za Sveto pismo in judovstvo) organizirajo odmevna znanstvena srečanja tudi pri nas. 
Na podlagi številnih osebnih stikov s tujino organizira fakulteta vsako leto tri do štiri predavanja 
gostujočih profesorjev. Urad za mednarodno sodelovanje na UL usklajuje in spodbuja to dejavnost in 
nas obvešča o možnostih sodelovanja (razpisi štipendij, vključevanje v evropske projekte itd.). 
 
 

IZMENJAVA UČITELJEV IN ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA VŽU-ERASMUS 
 
Teološka fakulteta ima v okviru programa »Vseživljenjsko učenje (VŽU) – Erasmus« podpisane 
pogodbe z naslednjimi partnerskimi univerzami oz. njihovimi teološkimi fakultetami: 

 Univerza v Gradcu (Avstrija) http://www.kfunigraz.ac.at 
 Katoliška univerza v Leuvenu (Belgija) http://www.kuleuven.ac.be 
 Univerza Palacký v Olomoucu (Češka) http://www.cmtf.upol.cz/en 
 Katoliški inštitut v Toulousu (Francija) http://www.ict-toulouse.asso.fr 
 Univerza v Osijeku (Hrvaška) http://www.djkbf.hr 
 Univerza v Zagrebu (Hrvaška) http://www.kbf.unizg.hr 
 Univerza na Malti (Malta) http://www.um.edu.mt 
 Univerza v Regensburgu (Nemčija) http://www.uni-regensburg.de  
 Papeška univerza v Maynoothu (Irska) http://www.maynoothcollege.ie/ 
 Univerza kardinala Stefana Wyszynskega (Poljska) http://dwm.uksw.edu.pl/en/ 
 Katoliška univerza v Lublinu (Poljska) http://www.kul.lublin.pl 
 Papeška univerza Janeza Pavla II, Krakov in Tarnov (Poljska) http://www.upjpII.edu.pl 
 Katoliška univerza v Ružomberoku (Slovaška) http://www.ku.sk/en 
 Univerza v Prešovu (Slovaška) http://www.unipo.sk/en/ 
 Univerza v Trnavi (Slovaška) http://www.truni.sk 
 Univerza v Fribourgu (Švica) http://www.unifr.ch 

 
Sodelovanje z omenjenimi fakultetami je možno tako na ravni izmenjave študentov/študentk (Student 
Mobility) kot na ravni izmenjave profesorjev (Teaching Staff Mobility). Naši študenti/ke se lahko 
prijavijo na razpis, ki je navadno objavljen meseca januarja, in v primeru izbire en ali dva semestra v 
naslednjem akademskem letu študirajo na partnerski fakulteti. Opravljene obveznosti se jim priznajo 
na matični fakulteti. Več informacij je moč dobiti pri koordinatorju za mednarodno sodelovanje, prof. 
dr. Branku Klunu (branko.klun@teof.uni-lj.si), oziroma na spletnih straneh fakultete in Centra RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. 

http://www.kfunigraz.ac.at/
http://www.kuleuven.ac.be/
http://www.cmtf.upol.cz/en
http://www.ict-toulouse.asso.fr/
http://www.djkbf.hr/
http://www.kbf.unizg.hr/
http://www.um.edu.mt/
http://www.uni-regensburg.de/
http://www.maynoothcollege.ie/
http://dwm.uksw.edu.pl/en/
http://www.kul.lublin.pl/
http://www.upjpii.edu.pl/
http://www.ku.sk/en
http://www.unipo.sk/en/
http://www.truni.sk/
http://www.unifr.ch/
mailto:branko.klun@teof.uni-lj.si
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    IZMENJAVA UČITELJEV IN ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS 
 
CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, 
katerega cilj je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev. V CEEPUS programu 
sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in 
Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, 
Slovaška, Slovenija in Srbija. 
CEEPUS deluje na osnovi mrež, ki jih ustanovijo posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za 
določena področja. Tako imenovane "mreže" morajo sestavljati najmanj tri partnerske 
univerze/fakultete/oddelki.  
Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija 
vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in 
zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Mreža zagotavlja priznavanje študijskega 
obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji. 
Trenutno je naša fakulteta vključena v mrežo treh fakultet, skupaj z Univerzo na Dunaju, Avstrija in 
Univerzo v Pecsu, Madžarska. 
Več informacij je moč dobiti na spletnih straneh Centra RS za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja. 
 
 

EVROPSKO ZDRUŽENJE KATOLIŠKIH TEOLOGOV 
 
Evropsko združenje katoliške teologije (ET), ki je bilo ustanovljeno leta 1989, združuje več kot 1100 
teologov in teologinj iz različnih evropskih držav. Ti teologi delujejo na teoloških inštitutih, univerzah, 
akademijah, semeniščih: v Cerkvi in v družbi. ET je krovna organizacija, ki jo sestavljajo nacionalne in 
regionalne sekcije, od Litve do Malte, od Irske do Slovaške. Od leta 1994 je del Evropskega združenja 
tudi Slovenska sekcija ET. Praviloma so njeni člani le teologi in teologinje z akademskimi nazivi. Na 
evropski ravni si Združenje prizadeva za vzpodbujanje komunikacije, pospeševanje in podporo 
teološkemu izobraževanju, raziskovanju in delu. Dvakrat na leto ET izdaja revijo Bulletin ET, v kateri 
so obravnavani raznoliki problemi, ki izzivajo sodobno teološko debato v Evropi in svetu. Vsaka tri 
leta Združenje organizira mednarodni kongres. Do sedaj jih je bilo pet. Na čelu Združenja je 
mednarodno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in trije podpredsedniki, ki se volijo vsaka štiri 
leta. Za znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo združenja skrbi Kuratorij, katerega člani so 
predsedniki posameznih narodnih sekcij. 
 

STANOVSKA ZDRUŽENJA ZA POSAMEZNE TEOLOŠKE DISCIPLINE 
 
Visokošolski učitelji in sodelavci fakultete so vključeni v mednarodna stanovska združenja, ki 
povezujejo strokovnjake posameznih teoloških disciplin. Sodelujejo na rednih srečanjih in 
posvetovanjih, pri pripravi glasil in drugih strokovnih dejavnostih. 
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PRAVILNIK O ŠTUDIJSKEM REDU ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
 
 
 
Na podlagi 127. člena Statuta Univerze v Ljubljani (UL) je Senat Teološke fakultete (TEOF) na svoji 
28. seji, dne 28. septembra 2012, sprejel naslednji 
 
 
 

PRAVILNIK O ŠTUDIJSKEM REDU ZA 1. IN 2. STOPNJO ŠTUDIJA 
 
 

1. člen 
 

Študent rednega študija je dolžan obiskovati predavanja, seminarje in vaje. Vzporedno vpisanemu 
študentu se zmanjša obveznost obiskovanja predavanj in vaj na 30%. 

Študentu, ki ni obiskoval vsaj 2/3 predavanj in 3/4 vaj, seminarjev in proseminarjev, lahko 
profesor v študijski informacijski sistem VIS ne vpiše, da so opravljene obveznosti pri predmetu, kar 
je pogoj za pristop k izpitu. 

Študent dvopredmetnega programa, ki ne more obiskovati vsaj polovice predavanj, predloži svoj 
primer v obravnavo Komisiji za študijske zadeve (KŠZ) v začetku študijskega leta, ko je znan urnik. 

Študent ob vpisu izbere izbirne predmete (tudi zunanje) za tekoči letnik. 
Izvajalec predmeta ali njegov pooblaščenec vpiše v VIS podatke o opravljenih obveznostih 

študenta pri predmetu najkasneje do zaključka izvedbe predmeta. 
 

2. člen 
 

Izpit je redna oblika preverjanja znanja. Lahko se opravlja za posamezen predmet ali za več 
predmetov skupaj. 

Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezen predmet določa učni načrt, ki ga potrdi 
senat. 

Izpiti so ustni, pisni ter pisni in ustni. 
 

3. člen 
 
Poleg izpita so lahko s študijskim programom pri posameznem predmetu predvidene tudi druge 

oblike preverjanja in ocenjevanja znanja med študijskim letom. To so: kolokviji, vaje, seminarske in 
proseminarske naloge, hospitacije, nastopi in ostale oblike, ki jih določajo študijski programi. 

O vseh oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja iz tega člena ter s pomenom teh oblik za končno 
oceno morajo biti študenti seznanjeni na začetku študijskega leta. Ocenjujejo se lahko s številčnimi 
ocenami ali z oznako: »opravil«, »ni opravil«. S tema oznakama se lahko ocenjuje le obveznosti, ki so 
pogoj, da študent pridobi pravico za pristop k izpitu ter pedagoška praksa. 

 
4. člen 

 
Vrsta in način opravljanja izpita pri posameznem predmetu se določita s študijskim programom. S 

študijskim programom se tudi določi, kako se uspešno opravljene študijske obveznosti upoštevajo pri 
izpitni oceni. 
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5. člen 
 
Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraševalca s kandidatom. Ocena ustnega izpita 

se razglasi isti dan. 
Pisni izpit se opravlja v obliki klavzurne naloge. Pisni izpit traja najmanj eno uro. Rezultati morajo 

biti objavljeni najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju izpita do 14. ure. Pri tem je potrebno 
upoštevati načelo o varovanju osebnih podatkov. 

Pisni in ustni izpit je kombinacija obeh prejšnjih. Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za 
opravljanje ustnega izpita. Razpored ustnih izpitov se objavi hkrati z rezultati pisnega izpita. 
 

6. člen 
 

Izpit se opravlja v izpitnih rokih, ki so redni in izredni. 
Redni izpitni roki se določijo v okviru izpitnih obdobij.  
Izredni izpitni roki so izpitni roki, ki so določeni zunaj izpitnih obdobij. 

 
7. člen 

 
Redni izpitni roki so na TEOF razporejeni tako, da sta v vsakem izpitnem obdobju lahko dva 

izpitna roka. Izpitna obdobja so: zimsko, spomladansko in jesensko izpitno obdobje. 
Izpitni roki morajo biti razporejeni tako, da so za vsak predmet predvideni vsaj trije izpitni roki v 

študijskem letu, in sicer v času od konca predavanj iz posameznega predmeta do konca roka za vpis v 
naslednji letnik. 

Datum izpita za posamezen predmet določi izpraševalec v dogovoru s predstavnikom letnika in ga 
razpiše v VIS.  

Izpiti iz izbirnih predmetov, izbirnih predavanj in izbirnih seminarjev se opravljajo v rednih in 
izrednih rokih. Študent je dolžan izpite iz izbirnih predmetov opraviti v roku dveh let po zaključeni 
izvedbi predmeta. 

Študent ni dolžan na isti dan opravljati več kot enega izpita.  
 

8. člen 
 

Na izrednih izpitnih rokih lahko izpit opravljajo: absolventi, izredni študentje, pavzerji, študentje, 
ki imajo status študenta športnika, študenta priznanega umetnika ali študenta s posebnimi potrebami, 
redni študentje z obveznostmi iz prejšnjega leta ter študentje, ki aktivno sodelujejo v organih UL in 
študentske organizacije.  

Izredni izpitni roki so v drugi polovici mesecev novembra in marca. Izpitne roke razpiše nosilec 
(izvajalec) predmeta. 

Izredni študent lahko opravlja izpite izven izpitnih rokov, če se tako dogovori z izpraševalcem. 
 

9. člen 
 

Študent mora izpit prijaviti ali odjaviti najmanj dva delovna dneva pred razpisanim izpitnim 
rokom. Če se študent ni pravočasno odjavil, pa ga na izpit ni bilo, se šteje, da je izpit opravil 
neuspešno in se na prijavnico vpiše negativna ocena. Če študent zaradi višje sile ni pristopil k izpitu, se 
šteje, da je izostanek opravičil. 
 
 
 



 
 
 

SEZNAM PREDAVANJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 
 

62 

10. člen 
 

Dekan lahko dovoli opravljanje izpitov pred izpitnim obdobjem (predrok), če govori temu v prid 
utemeljen predlog študentov in predavatelja. 
 

11. člen 
 

Študent, ki izpita ni opravil, ga lahko ponavlja. Izpit je mogoče opravljati petkrat. KŠZ na prošnjo 
študenta dovoli šesto opravljanje izpita.  

Vsak študent izmed v 6. členu navedenih možnosti lahko opravlja izpit najmanj trikrat od konca 
predavanj do začetka novega študijskega leta. Med neuspešnim opravljanjem izpita in njegovim 
ponavljanjem ne sme miniti manj kot 14 dni.  

Četrtič, petič in šestič se izpit opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo izpraševalec, drug 
visokošolski učitelj in predstavnik študentov. Pisni in ustni del komisijskega izpita se opravljata istega 
dne. Študent ima pravico opravljati ustni del izpita, če je pisni izdelek ocenjen pozitivno. 

Študentu, ki želi izboljšati doseženo pozitivno oceno, na podlagi utemeljene prošnje odobri 
ponovno opravljanje izpita KŠZ. Upošteva se zadnja ocena. Posamezen predmet študent lahko 
popravlja samo enkrat, in sicer do diplome oziroma dokončanja študija.  

Za ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju uspešne pritožbe zoper izpitno 
oceno. 

Študentu se dovoli opravljanje izpita iz tujega jezika brez obiskovanja predavanj, če fakulteta tega 
predmeta ne izvaja, senat pa je zanj določil izpraševalce. 

Če se študent ponovno vpiše v isti letnik, vpiše in posluša samo predmete, iz katerih izpitov še ni 
opravil. Pri tem se šteje, da posamezen izpit tega letnika opravlja prvič, ko v tem letu prvič pristopi k 
izpitu, ne glede na dejansko število ponovitev. 

 
12. člen 

 
Vsakdo je dolžan priti na izpit na tisti dan, na katerega je razporejen, in ob uri, ob kateri je izpit 

razpisan.  
Objavljen razpored izpitov je obvezen za študente in izpraševalce. 

 
13. člen 

 
Študent drugostopenjskega enovitega magistrskega programa teologija napreduje v drugi letnik, če 

je dosegel  vsaj 55 ECTS, v tretji letnik, če je opravil vse obveznosti za prvi letnik in v drugem dosegel 
vsaj 54 ECTS, v četrti letnik napreduje, kdor je opravil vse obveznosti za drugi letnik in v tretjem 
dosegel vsaj 53 ECTS, v peti letnik, kdor je opravil vse obveznosti za tretji letnik in dosegel v četrtem 
vsaj 52 ECTS. Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico študijskih obveznosti iz 
vpisanega letnika (30 ECTS). 

Študent univerzitetnega programa prve stopnje Teološke in religijske študije napreduje v drugi 
letnik, če je dosegel vsaj 55 ECTS, v tretji letnik, če je opravil vse obveznosti za prvi letnik in v 
drugem dosegel vsaj 54 ECTS. Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico študijskih 
obveznosti iz vpisanega letnika (30 ECTS). 

Študent univerzitetnega dvodisciplinarnega/dvopredmetnega programa prve stopnje napreduje v 
drugi letnik, če je dosegel vsaj 25 ECTS, za vpis v tretji letnik mora dokončati obveznosti iz prvega 
letnika in zbrati v drugem letniku 27 ECTS. Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj četrtino 
študijskih obveznosti iz vpisanega letnika (15 ECTS) . 
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Študent magistrskega študijskega programa Zakonske in družinske študije mora zbrati za 
napredovanje v drugi letnik vsaj 54 ECTS. 

Študent magistrskega študijskega programa Religiologija in etika mora opraviti za napredovanje v 
drugi letnik vse obveznosti prvega letnika.  
 

14. člen 
 

Za študente Univerzitetnega enopredmetnega programa velja, da je za opravljanje nekaterih izpitov 
ali pa vpis v določen letnik potrebna ocena proseminarja. To so seminarji, ki se navezujejo na določen 
predmet, vendar so predavani že pred njim. 

 Cerkvena glasba je pogoj za opravljanje izpita iz Liturgike; 
 Uvod v Kristusovo skrivnost je pogoj za opravljanje izpita iz Liturgike; 
 Medicinska antropologija je pogoj za opravljanje izpita iz Pastoralne teologije I in II; 
 Cerkvena umetnost je pogoj za opravljanje izpita iz Liturgike. 

 
15. člen 

 
Študent, ki zaradi ponovnega vpisa v isti letnik pade v nov študijski program, nadaljuje študij v 

ustreznem bolonjskem programu. 
V primeru, da mu zaradi spremenjenega programa za nazaj manjka kakšen izpit, ga mora opraviti 

do diplome. 
Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 

programu, ki je veljal ob vpisu.  
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 

prošnjo na KŠZ. 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz prejšnjega odstavka 

študentu diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija. 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 

posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko KŠZ poleg določitve diferencialnih 
obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je 
pred prekinitvijo študija že opravil. 

Študent lahko v času študija le enkrat spremni status rednega oziroma izrednega študenta. 
Študent predbolonjskega programa lahko študij zaključi po programu, na katerega se je vpisal, 

najpozneje do 30. 09. 2016. 
 
 

16. člen 
 

Za dokončanje študija na TEOF mora študent enopredmetnega študijskega programa: 
 opraviti izpite iz vseh obveznih predmetov; 
 opraviti izpite iz treh izbirnih predmetov in treh seminarjev.  

V skladu z določili Diplomskega reda mora študent: 
 najmanj tri mesece pred predvidenim opravljanjem diplomskega izpita prijaviti temo diplomske 

naloge; 
 izdelati diplomsko delo; 
 opraviti diplomski izpit. 
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17. člen 
 

Za dokončanje dvopredmetnega študijskega programa mora študent v skladu z določili 
Diplomskega reda: 

 opraviti izpite vseh obveznih in izbirnih predmetov; 
 najmanj tri mesece pred predvidenim opravljanjem diplomskega izpita prijaviti diplomsko oziroma 

diplomsko seminarsko delo; 
 opraviti diplomski izpit. 

 
18. člen 

 
Za dokončanje visokošolskega strokovnega študijskega programa se zahteva: 

 pozitivna ocena iz vseh obveznih predmetov, 
 pozitivna ocena izbirnih predmetov (345 ur katehetsko–pedagoška smer, 375 ur pastoralno-

svetovana smer), 
 pozitivno ocenjena praksa, 
 pozitivna ocena diplomskega dela in njegovega zagovora. 

 
19. člen 

 
Za dokončanje magistrskih študijskih programov Religiologija in etika ter Zakonske in družinske 

študije mora študent opraviti vse obveznosti, določene po programu. Pridobiti mora vse kredite (120 
ECTS) in uspešno izdelati ter zagovarjati magistrsko delo. 
Za dokončanje enovitega magistrskega študijskega programa Teologija mora študent opraviti vse 
obveznosti, določene po programu. Pridobiti mora vse kredite (300 ECTS), uspešno zagovarjati 
diplomski izpit in uspešno izdelati ter zagovarjati magistrsko delo (od 75.000 do 120.000 znakov brez 
presledkov, tj od 50 do 80 strani s 1.500 znaki na stran).  
 

20. člen 
 

Senat fakultete na začetku študijskega leta, najkasneje do konca oktobra, na predlog mentorjev 
razpiše skupne teme diplomskih in magistrskih del (skupne teme za prvo in drugo stopnjo). Mentorji 
sami odločijo o primernosti teme za posamezno stopnjo in o primernosti naslova. Izjemoma lahko 
študent v dogovoru z mentorjem izbere svojo (nerazpisano) temo, ki pa jo mora odobriti KŠZ. 

 
21. člen 

 
Diplomski izpit pomeni zaključek dodiplomskega oz. drugostopenjskega izobraževanja na 

fakulteti. Diplomski izpit je javen, zato mora biti objavljen vsaj tri dni pred izpitnim rokom na oglasni 
deski. Diplomski izpit se lahko opravlja v rednem in izrednem izpitnem obdobju ter vsak prvi teden v 
mesecu, če študent prijavi diplomski izpit do 20. v preteklem mesecu.  

Od dneva, ko je študent opravil vse pogoje za pristop k diplomskemu izpitu (opravljeni vsi izpiti in 
oddano diplomsko delo) in opravljanjem diplomskega izpita mora preteči najmanj 14 dni. 

V času počitnic ni mogoče opravljati diplomskega izpita. 
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22. člen 
 

Specifična določila, ki se nanašajo na študente bolonjskih študijskih programov (zlasti 
napredovanje v višji letnik ter ponavljanje letnika) so dosegljiva na spletni strani TEOF. 

 
23. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Senat TEOF, uporablja pa se od študijskega 
leta 2012/2013 dalje. 
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PRAVILNIK O IZREDNEM ŠTUDIJU 

 
 

Na podlagi 127. člena Statuta Univerze v Ljubljani (UL) je Senat Teološke fakultete (TEOF)  na 
svoji 28. seji, dne 28. septembra 2012, sprejel naslednji  

 
 
PRAVILNIK O IZREDNEM ŠTUDIJU 
 
 
Splošno 

 
1. člen 

 
Ta pravilnik določa obseg in trajanje študija, strokovni naslov, status študenta, študentske pravice 

in obveznosti, prehode med načini študija ter financiranje. 
 
 
Obseg in trajanje študija 

 
2. člen 

 
Izredni študij se izvaja po enakem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri 

posameznem predmetu (to velja zlasti za obseg predavanj, seminarjev in vaj, izdelavo seminarskih 
nalog, predhodnih preizkusov znanja, kolokvijev ipd.) se določijo z učnim načrtom in vsakoletnim 
načrtom pedagoškega dela. 

Predavanja in druge oblike organiziranega pedagoškega dela obsegajo najmanj 30% programa 
rednega študija in se lahko v celoti ali deloma izvajajo tudi zunaj sedeža Teološke fakultete. 

Če se v program izrednega študija posameznega letnika vpiše manj kot 10 študentov, predavanj ni, 
temveč je študij organiziran v drugih oblikah pedagoškega dela (individualne in skupinske konzultacije, 
seminarji ipd.). Če pa so predavanja organizirana, se izvajajo v bloku po posameznih predmetih. 
Predavanjem sledi izpit.  

Konzultacije obsegajo 2 uri na študenta. Konzultacije potekajo na sedežu fakultete in na Enoti v 
Mariboru. 

 
 
Status študenta  

 
3. člen 

 
Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Ljubljani enako obravnavata študente rednega in 

izrednega študija. Iz tega izhaja, da imajo študenti izrednega študija enake pravice in obveznosti kot 
študenti rednega študija. Status študenta se pridobi z vpisom na univerzo, ne glede na to ali gre za vpis 
v redni ali izredni študij. Pogoji za vpis v izredni študij so enaki kot za redni študij. Za posamezen 
letnik se prizna status v trajanju največ enega leta. 
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Študentske pravice in ugodnosti 
 

4. člen 
 

Študent izrednega študija, ki ni zaposlen oziroma prijavljen na Republiškem zavodu za 
zaposlovanje, ima tako kot študenti rednega študija v okviru veljavnih predpisov pravico do 
zdravstvenega zavarovanja, do družinske pokojnine in do preživnine, pravice v Študentski organizaciji, 
možnost opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi), 
možnost bivanja v študentskih domovih (prim. 69. člen ZVŠ). 

 
 
Študentske obveznosti 

 
5. člen 

 
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Študent izrednega študija mora opraviti do diplome 

vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. 
Med obveznosti se štejejo izpiti iz rednih predmetov, proseminarjev in izbirnih predmetov ter s 

študijskim programom določena praksa. Za študente izrednega študija ne veljajo določila 13. člena 
Pravilnika o študijskem redu za dodiplomski študij. 

 
Študent napreduje v višji letnik, če doseže vsaj polovico (30) ECTS za letnik. Manjkajoče ECTS 

mora doseči v naslednjem študijskem letu. Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj četrtino 
študijskih obveznosti iz vpisanega letnika (15 ECTS). 

Študent lahko opravlja izpite v skladu s Pravilnikom o študijskem redu za dodiplomski študij na 
rednih in izrednih izpitnih rokih ter izven izpitnih rokov, če se tako dogovorijo z izpraševalcem. 

Določba o opravljenih obveznostih iz predmeta iz 1. člena Pravilnika o študijskem redu za 
dodiplomski študij kot pogoj za pristop k izpitu za študente izrednega študija ne velja.  

 
 
Prehod z izrednega na redni študij 

 
6. člen 

 
Študent izrednega študija lahko nadaljuje in dokonča študij kot študent rednega študija pod 

naslednjimi pogoji: 
 Če v enem študijskem letu opravi vse obveznosti, ki so določene s študijskim programom kot 

pogoj za vpis v višji letnik rednega študija, in znaša njegova povprečna ocena vsaj prav dobro 8.  
 Število izrednih študentov, ki se lahko ob izpolnjevanju pogojev vpišejo v višji letnik rednega 

študija, je določeno z razliko med številom rednih študentov, vpisanih v prvi in številom rednih 
študentov, vpisanih v drugi oziroma višji letnik.  

 Če je študentov izrednega študija, ki izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje študija kot študentje 
rednega študija, več kot je prostih mest na rednem študiju, se jih za vpis v višji letnik rednega 
študija razvrsti po študijskem uspehu (povprečju ocen) iz dotedanjih letnikov izrednega študija.  
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Prehod z rednega na izredni študij 
 

7. člen 
 

Študent rednega študija lahko nadaljuje in dokonča študij kot študent izrednega študija, če doseže 
vsaj polovico ECTS za letnik in ima opravljene obveznosti iz preteklih let.  

Študent lahko v času študija le enkrat spremni status rednega oziroma izrednega študenta. 
 
 

Financiranje 
 

8. člen 
 

Program izrednega študija se financira s šolninami. Šolnino za posamezno študijsko leto določi 
Upravni odbor fakultete. Pri višini šolnine upošteva, če se izvajajo predavanja ali pa samo konzultacije. 
Upravni odbor fakultete na podlagi individualne vloge študenta določi višino šolnine vsako študijsko 
leto sproti, pri čemer upošteva, ali študent obiskuje predavanja skupaj z rednimi študenti, ali so 
posebej organizirana predavanja, ali poteka študij samo s pomočjo konzultacij. 

Šolnina praviloma zajema v prejšnjem členu navedene oblike pedagoškega dela, študijsko gradivo, 
ki je v elektronski obliki, opravljanje izpitov, kolokvijev in konzultacije. Vpisnina se plača posebej. 

Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena šolnina ne zajema stroškov četrtega in nadaljnjih 
opravljanj izpitov, kot tudi stroškov morebitnih diferencialnih izpitov. Študent je dolžan znesek 
šolnine plačati pred vpisom v 1. oziroma višji letnik oziroma v skladu s pogodbo. 

Če sta minili več kot dve leti odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Po preteku roka iz prejšnjega stavka, plačuje študent vse 
izpite po veljavnem ceniku TEOF.  
 
 

Končne določbe 
 

9. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Senatu TEOF, uporablja pa se za študente, 
ki se vpišejo v izredni študij v študijskem letu 2012/2013 in dalje. 
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DIPLOMSKI RED 

(bolonjski programi) 
 

Pravila, ki veljajo za pripravo diplomskega dela, redno veljajo tudi za pripravo diplomskega 
seminarskega dela, magistrskega dela in doktorske disertacije razen, če je določeno drugače. 
 

1. IZBIRA IN PRIJAVA TEME DIPLOMSKEGA DELA  
 

1.1 Tema diplomskega dela  
 
Temo diplomskega dela izbere študent praviloma iz seznama razpisanih diplomskih tem, ki je 
objavljen na spletni strani fakultete, v dogovoru z izbranim mentorjem pa lahko predlaga tudi drugo 
temo, ki pa jo mora potrditi komisija za študentske zadeve (v nadaljevanju KŠZ). V tem primeru 
kandidat napiše prošnjo na KŠZ in ji priloži tudi priporočilo mentorja. 
 

1.2 Prijava teme in dispozicije diplomskega dela 
 
Poleg izbrane teme predloži študent mentorju v potrditev tudi dispozicijo diplomskega dela. 
Dispoziciji priloži osnovni seznam virov in literature, ki jo bo predvidoma uporabil pri izdelavi 
diplomskega dela. Dispozicija diplomskega dela naj obsega največ 300 besed, vsebuje pa naslednje 
elemente: 
1. naslov diplomskega dela; 
2. ime in priimek nosilca diplomskega dela; 
3. ime in priimek ter naziv mentorja (v izjemnem primeru tudi somentorja); 
4. osnovno tezo oziroma problem; 
5. cilje; 
6. potek izvedbe diplomskega dela: metode dela, kriterije, postopke itd. (odvisno od področja, ki ga 

kandidat obravnava); 
7. vrednost diplomskega dela za teorijo in prakso; 
8. časovni načrt izdelave diplomskega dela; 
9. podpis študenta in mentorja, ki s tem potrdi dispozicijo. 

Nato študent na referatu za študentske zadeve (v nadaljevanju referat) prijavi delo na predpisanem 
obrazcu (glej prilogo št. 1) in odda hkrati s strani mentorja podpisano dispozicijo. 
Po prijavi je kandidat dolžan oddati diplomsko delo v predvidenem času, ki ni krajši od treh in ne 
daljši od dvanajstih mesecev. Za podaljšanje roka lahko zaprosi Komisijo za študijske zadeve (v 
nadaljevanju KŠZ) na podlagi priporočila mentorja. Študijska komisija lahko podaljša rok za šest 
mesecev. Če kandidat diplomskega dela ne odda v predpisanem roku, mu tema zapade; iste teme ne 
more ponovno prijaviti, lahko pa jo prijavi drug študent. To ne velja za izjemne primere, o katerih na 
osnovi utemeljenega predloga odloča KŠZ. (Prav tako ne velja za doktorske disertacije, za katere velja 
poseben postopek prijave in izvedbe.) 
Mentor študenta opozori tudi na tehnične in jezikovne zahteve pri izdelavi diplomskega dela in pred 
oddajo v vezavo še enkrat pregleda popravljeno diplomsko delo. Študent odda dva izvoda 
diplomskega dela in en izvod v elektronski obliki v referatu za študentske zadeve. Referat sprejme 
samo dela, ki so oblikovana v skladu s tehničnimi navodili za izdelavo diplomskega dela.  
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2. TEHNIČNA NAVODILA ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA  
 

2.1 Vezava in tisk diplomskega dela 
 
Diplomsko delo mora biti vezano v trdi vezavi. Napisi na platnici morajo biti tako odtisnjeni, da so 
pregledni in dobro vidni. Besedilo dela je natisnjeno obojestransko. 
 

2.2 Oblika, robovi 
 
Diplomsko delo naj bo napisano na papirju A4 (21x29,7 cm). Robovi so: levo 3,5 cm, desno 2,5 cm in 
obratno na hrbtni strani lista, zgoraj 2,5 cm in spodaj 3 cm.  
 

2.3 Pisava in način pisanja: 
 

 priporoča se uporaba standardne oblike pisave (Times New Roman); 
 velikost črk v besedilu naj bo 12 pt, opombe 10 pt, za glavni naslov 16 pt, za vse druge naslove 14 

pt, razmik pa v skladnem sorazmerju; 
 1,5 razmika med vrsticami; 
 obojestranska poravnava besedila; 
 pri pisanju praviloma uporabljamo prvo osebo množine. 

 
2.4 Oštevilčenje 

 
Strani morajo biti oštevilčene zaporedno od prve do zadnje strani (spodaj na sredini). Na (notranji) 
naslovni strani diplomskega dela oštevilčenje ni izpisano, se pa šteje. 
Prvi del diplomskega dela (od naslovne strani do uvoda diplomskega dela) se oštevilči z velikimi 
rimskimi številkami (I, II, III, IV …).  
Drugi del diplomskega dela (od uvoda do konca diplomskega dela) se oštevilči z arabskimi številkami 
(1, 2, 3, …).  
Priloge so oštevilčene z rimskimi številkami (i, ii, iii). 
 

2.5 Označevanje poglavij, tabel in skic 
 
Za označevanje poglavij velja decimalno pravilo, pri čemer se poglavje deli na najmanj dve 
podpoglavji. Priporoča se, da se poglavij ne členi preveč (največ tri ravni v posameznem poglavju), saj 
prevelika členitev zmanjšuje preglednost. 
Glavna poglavja (prva raven) označujemo z 1., 2., 3., … podpoglavja (druga raven) z 1.1, 1.2, 
njihova podpoglavja (tretja raven) 1.1.1, 1.1.2, …. itn.  
 
Pri označevanju in zapisu delov diplomskega dela velja:  

 naslov vsakega poglavja je zapisan na vrhu nove strani; 
 za naslovom poglavja je dvojni razmik, nato sledi besedilo oziroma navedba podpoglavja; 
 pred naslovom podpoglavja (druga raven, npr. 1.1) sta dve vrstici prazni, pred naslovom 
 podpoglavja tretje ravni (npr. 1.1.1) je ena vrstica prazna; 
 za naslovom vsakega podpoglavja je ena vrstica prazna. 
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Priporoča se, da se v naslovu teme diplomskega dela oziroma v naslovu poglavij in podpoglavij ne 
navaja okrajšav in kratic. Tabele in slike so označene zaporedno z arabskimi številkami od 1 naprej. 
 

2.6 Obseg dela 
 
Diplomsko delo na Univerzitetnem študijskem programu Teološke in religijske študije (UTR) 
naj obsega od 60.000 do 90.000 znakov s presledki.  
Diplomsko seminarsko delo na dvodisciplinarnem/dvopredmetnem programu Teološke študije 
(DTŠ) naj obsega od 50.000 do 60.000 znakov s presledki. 
Magistrsko delo na Enovitem magistrskem študiju Teologija (EMT) naj obsega od 125.000 do 
200.000 znakov brez presledkov. 
Magistrsko delo na drugostopenjskem študijskem programu Zakonske in družinske študije 
(ZDŠ) in drugostopenjskem študijskem programu Religiologija in etika naj obsega vsaj 
90.000 znakov brez presledkov. 
Magistrsko delo na drugostopenjskem dvopredmetnem pedagoškem magistrskem programu 
Teologija naj obsega vsaj 60.000 znakov s presledki. 
 

3. STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo naj ima naslednje prvine: 
1. prvo stran platnice, 
2. prvi in drugi list, 
3. zahvalo, 
4. seznam uporabljenih kratic in okrajšav, 
5. kazalo, 
6. uvod, 
7. obdelavo teme, razdeljene po poglavjih (jedro dela), 
8. sklep, 
9. povzetek v slovenskem in tujem jeziku ter ključne besede, 
10. reference 
11. priloge (če obstajajo), 
12. izjavo o avtorstvu. 
 

3.1 Prva stran platnice 
 
Prva stran platnice vsebuje: zgoraj naslov univerze in fakultete, v sredini navedbo Diplomsko 
delo ter ime in priimek avtorja, spodaj pa kraj in letnico izdelave. Besedilo naj bo postavljeno 
sredinsko.  
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Primer: 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
TEOLOŠKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek 
 
 
 

NASLOV DELA 
DIPLOMSKO DELO1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, leto2 

 
 

1Doda se: Analogno: Magistrsko delo, Diplomsko seminarsko delo, Doktorska disertacija. 
2Tudi za Enoto v Mariboru ime kraja ostaja nespremenjeno, ker je Ljubljana sedež TEOF. 
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Velikost črk: oblikovalec naslovnice naj upošteva uveljavljena merila. 
 

3.2 Prvi list in naslovnica 
 
Prvi list ostane prazen, na drugem pa ponovimo besedilo prve strani platnic; spodaj dodamo naziv 
mentorja, ime in priimek, (enako tudi za somentorja).  
Na prvi strani diplomskega dela (ne pa tudi na platnicah) je potrebno navesti poleg imen univerze in 
fakultete tudi študijski program študenta. Npr.: Enoviti magistrski študijski program Teologija; 
Univerzitetni študijski program Teološke in religijske študije; 
Dvodisciplinarni univerzitetni program Teološke študije; Drugostopenjski magistrski študijski 
program Religiologija in etika; Drugostopenjski študijski program Zakonske in družinske študije; 
Dvopredmetni univerzitetni program Teološke študije, itd. 
Naslov naj kratko odraža povzetek glavne ideje dela.  
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Primer: 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
TEOLOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠTUDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek 
 
 
 

NASLOV DELA 
DIPLOMSKO DELO3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mentor: 
(Somentor:) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, leto2 

 
3Doda se: Analogno: Magistrsko delo, Diplomsko seminarsko delo, Doktorska disertacija. 
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3.3 Zahvala 
 
Na naslednji strani omenimo morebitno pomoč ustanov in posameznikov, ki so kakorkoli pomagali 
pri nastajanju diplomskega dela. Zahvale naj bodo kratke. 
 

3.4 Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 
 
V seznamu se uporabljene kratice in okrajšave razvrstijo po abecednem redu. Poleg njih je treba 
napisati celoten pomen. 
 

3.5 Kazalo 
 
Vsebinsko kazalo omogoča, da najdemo določeno poglavje. Vsebuje naj označbe poglavij in 
podpoglavij, naslove teh in številko začetne strani poglavja oziroma podpoglavja. Tako v besedilu kot 
v kazalu naj bodo poglavja in podpoglavja označena s številkami.  
 

3.6 Uvod 
 
Diplomsko delo sestavljajo trije osnovni deli: uvod, obdelava teme po poglavjih in sklep. V uvodu je 
opredeljen problem, postavljena osnovna teza, nakazana pot razdelave problema, morda naveden tudi 
pomen teme in razlog za njeno izbiro. Uvod naj bralcu poda osnovne cilje in načela diplomskega dela. 
Prikazan mora biti širši strokovni okvir oziroma področje, iz katerega je problem izbran, in razlogi za 
izbiro. Po prebranem uvodu bralec spozna temeljni problem, in kaj naj bi diplomsko delo prispevalo k 
njegovemu raziskovanju.  
 
Ob dobesednem navajanju mnenj, zaključkov in trditev drugih avtorjev moramo besedilo dati v 
narekovaje in v opombi natančno navesti vir navajanja (navodila za navajanje opomb 3.10.1). Opombe 
pod črto, če so te potrebne, naj bodo po navedenih pravilih na vsaki strani pod besedilom, označene z 
arabsko številko, ki naj skozi celotno delo narašča od 1 naprej. Opombe še dodatno pojasnjujejo 
posamezne besede, bolj natančno pojasnijo posamezna stališča, navajajo še dodatne vidike in 
literaturo, ki bi jo avtor bralcu svetoval, ipd. 

 
3.7 Obdelava teme, razdeljene po poglavjih (jedro dela) 

 
V jedru sledi izpeljava z vsemi zahtevanimi sestavinami. Jedro je razdeljeno v posamezna 
poglavja in podpoglavja. Razdelitev v poglavja ni slučajna, ampak vsako poglavje pojasnjuje 
določeno točko ali vidik glavne teme.  
 
3.7.1 Plagiatorstvo 
 
V strokovnem in znanstvenem delu je važno, da v referencah in opombah jasno označimo in 
pokažemo vir in avtorja. Če pa dela, naloge, argumente, ideje ali besede drugih zavestno predstavljam 
kot svoje in virov ne navajamo, je to plagiatorstvo. Plagiatorstvo je tudi, če neko tuje delo ali del tujega 
dela prevzemamo v parafrazah ali če s svetovnega spleta prevzamemo neko besedilo, ne da bi navedli 
referenco vira. Nepotrebnemu citiranju, ki zgolj razkriva strokovno nesamostojnost, se izogibamo, 
kakor se tudi navajanju tistega, kar je splošno znano. Tako npr. ni treba citirati stavka: "Drugi 
vatikanski cerkveni zbor je bil v Rimu". Mentorji so odgovorni za kakovostno vodenje dela 
študenta/ke z vsebinskega in metodološkega vidika. Kolikor je dokazljivo, da je delo plagiat, je za to 
odgovoren študent/ka. 
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3.8 Zaključek (sklep) 

 
Sklep ni enostaven povzetek celote, ampak naj pojasni rezultate dela in omeni nerešene probleme. 
Kratko naj bo opisan osnovni okvir diplomskega dela, predvsem zastavljeni problem, ki je bil posebej 
izpostavljen že v uvodu. Na koncu naj bodo torej navedeni tudi morebitni odprti problemi in 
možnosti oziroma smernice za njihovo reševanje. 
 

3.9 Povzetek in ključne besede 
 
Povzetek je zgoščen prikaz vsebine celotnega dela. V 200 do 300 besedah naj avtor nakaže problem 
diplomskega dela, metode, rezultate in njihov pomen, in to na tak način, da se bralec na podlagi 
povzetka odloči, ali je vredno prebrati celotno besedilo ali ne. Povzetek naj ne vsebuje informacij in 
trditev, ki jih ni v delu. Avtorja naj se navaja v tretji osebi. Nebistvenih podrobnosti ne navajamo. 
Za povzetkom so v novem odstavku navedene ključne besede diplomskega dela (do deset). Na 
naslednji strani je v enem tujem jeziku (angleškem, nemškem, francoskem, španskem …) zapisan 
prevod povzetka in ključnih besed. 
 

3.10 Reference 
 
Reference naj bodo navedene na koncu, razvrščene po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. V 
referencah naj bodo navedena vsa (in samo tista) dela, na katera se v tekstu sklicuje avtor ali (in) jih 
neposredno citira. Dela, ki jih v tekstu ne omenja, v referencah ne navaja. Dela ne smejo biti 
oštevilčena, imena revij morajo biti izpisana v celoti, imena revij, številke letnikov (volumen) in naslovi 
knjig, avtorji morajo biti navedeni po podanih navodilih za navajanje. Četudi gre pri kakem delu (knjigi 
ali znanstveni razpravi) za več avtorjev, vpišemo priimke in imena vseh avtorjev po vrstnem redu kot 
v samem članku ali knjigi. V seznamu referenc so citirana tako dela, ki so dostopna javnosti (objavljena 
dela: članki v revijah, poglavja v knjigah, knjige, objavljeni prispevki s simpozijev), kot tudi dela, ki 
niso vedno dostopna (doktorska, magistrska, diplomska dela, monografije …). Če je potrebno in v 
dogovoru z mentorjem reference specificiramo in navedemo tudi vire in drugotno literaturo. 
 
3.10.1 Navodila za navajanje referenc (literature in opombe) 
 
Za navajanje referenc (literature) uporabljamo čikaško metodo. 
Podrobnejša in dodatna navodila so objavljena na spletnih straneh Teološke fakultete pod naslovom 
Navodila za navajanje literature: http://www.teof.uni-lj.si/obrazci/citiranje.doc 
 

3.11 Priloge  
 
Ankete, celotne intervjuje, obsežnejše tabele, slikovne priloge in podobno postavimo (uvežemo) na 
konec dela (za poglavjem Reference) v poglavje Priloge. 
Seznam prilog je oblikovan tako, da se le-te navede zaporedno, glede na vrstni red pojavljanja v 
besedilu. Za vsako posamezno prilogo je navedena številčna oznaka. 
 

3.12 Izjava o avtorstvu 
 
Z izjavo o avtorstvu potrdimo izvirnost dela in sprejmemo odgovornost za mogoče plagiatorstvo. 
Strani ne oštevilčimo. 
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Primer: 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/a ………………………………………. (ime in priimek), rojen/a …………….. 
(datum rojstva) v kraju …………………(kraj rojstva), izjavljam, da sem avtor/ica diplomskega 
dela z naslovom ……………………………………………………………………………… 
(naslov diplomskega dela). 
 
 
 
 
V ………………………. (kraj) 
…………………………. (datum) 

 
 

…………………….. 
(lastnoročni podpis) 

 
4. ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA 

 
4.1 Kaj je potrebno oddati ob prijavi zagovora? 

 
Na referatu se odda: 

 dva izvoda vezanega diplomskega dela, 
 en izvod v elektronski obliki, 
 izpolnjen obrazec: Prijava na zagovor diplomskega/magistrskega dela (priloga št. 2), 
 obrazec za dovoljenje za objavo v elektronski obliki, 
 potrdilo knjižnice, da so urejene vse obveznosti. 

Mentorju (somentorju) se odda: 
 en vezan izvod. 

4.2 Druga določila ob oddaji 
 
Referat sprejme samo tista dela, ki so oblikovana v skladu s tehničnimi navodili za izdelavo 
diplomskega/magistrskega dela. Referat je redno dolžan omogočiti opravljanje zagovora v roku enega 
meseca od prijave k zagovoru.  Od dneva, ko je študent izpolnil vse pogoje za pristop k zagovoru 
(opravljeni vsi izpiti in oddano diplomsko/magistrsko delo), do samega zagovora mora preteči 
najmanj 14 dni. Mentor (somentor) mora oddati pisno oceno diplomskega dela najkasneje tri dni pred 
rokom zagovora. 
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4.3 Določila o enotnem diplomskem delu, ki veljajo za dvopredmetni program Teologija  
 
Študentje lahko opravljajo enotno diplomsko delo, če z vlogo zaprosijo za odobritev enotnega 
diplomskega dela KŠZ, vlogi morajo priložiti soglasje potencialnih mentorjev z obeh fakultet; 

 ker so predpisane metodologije za izdelavo diplomskega dela na fakultetah različne, študent v 
dogovoru z mentorjema izbere in upošteva eno metodologijo; 

 naslov diplomskega dela je enoten; 
 na platnicah se navedeta obe fakulteti, oba mentorja pa se navedeta v diplomskem delu; 
 zagovor diplomskega dela na Enoti v Mariboru je skupen in se organizira na FF oz. FNM, dekan 

FF oz. FNM imenuje komisijo za zagovor diplomskega dela, ki jo sestavljajo trije člani: predsednik 
in oba mentorja;  

 zagovor diplomskega dela v Ljubljani je skupen in se organizira na FF in (ali) TEOF. 
 študent odda 6 izvodov diplomskega dela, po tri na vsaki fakulteti; 

5. ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA  
 
Zagovor diplomskega dela je javen in mora biti objavljen vsaj tri dni pred rokom zagovora na oglasni 
deski. Referat je redno dolžan omogočiti študentu opravljanje zagovora diplomskega dela v roku enega 
meseca od prijave zagovora diplomskega dela, razen v času počitnic. Zagovor diplomskega dela se 
lahko opravlja v rednem, izrednem izpitnem obdobju ter vsak prvi teden v mesecu, če študent prijavi 
zagovor diplomskega dela do 20 v mesecu. O zagovoru diplomskega dela se vodi zapisnik.  
 
Komisijo za zagovor diplomskega (magistrskega) dela sestavljajo mentor kot predsednik in še en 
visokošolski učitelj, ki je član komisije.  
 
Pri EMT je v zagovor vključen tudi diplomski izpit. Komisijo za diplomski izpit sestavljajo tako kot za 
zagovor: mentor in še en visokošolski učitelj. Predlog komisije sestavi referat, potrdi pa dekan ali 
prodekan za študijske zadeve ali predstojnik enote. Referat določi datum 
zagovora diplomskega dela.  
 
Predsednik komisije je mentor diplomskega dela. Vodi zagovor diplomskega dela in pripravi zapisnik 
zagovora (obrazci se mu predloži v referatu). Zapisnik vsebuje pisno oceno diplomskega dela, ki jo 
pred izpitom referatu predloži mentor in oceni zagovora diplomskega dela ter skupno oceno. Zapisnik 
podpišeta oba člana komisije. 
 
Zagovor diplomskega dela traja najmanj 30 in največ 60 minut. Kandidat najprej predstavi delo (10-15 
minut), mentor in član komisije mu nato postavita vprašanja. Če so navzoči tudi nečlani komisije, 
lahko še ti postavijo vprašanja.  
Pri zaključku enovitega magistrskega študija teologija je poleg zagovora magistrskega dela še diplomski 
izpit. Po končani predstavitvi magistrskega dela sledijo vprašanja izpitne komisije, v katerih mora 
kandidat/ka pokazati široko poznavanje teologije še posebej v povezavi z magistrskim delom. 
Zagovor magistrskega dela z diplomskim izpitom traja najmanj 45 minut. 
Skupna ocena obsega:  

 70% oceno diplomskega dela in 30% ocene zagovora. Pri programu EMT je 50 % ocene 
 magistrskega dela in 50 % ocene zagovora in diplomskega izpita. Za pozitivno opravljen 
 zagovor diplomskega dela morajo biti vse ocene pozitivne. Predsednik zagovora diplomskega 
 dela sporoči kandidatu sklep komisije in mu pove tudi skupno oceno. 
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primer: 
 
 
 

ZAPISNIK ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
M/ka ……………………………… (ime priimek), 
M/ka …………………………….. (ime programa),  
M/a ………………. (datum), v kraju ………………..  
je dne ………………………… M/a zagovor diplomskega dela  
 
 
z naslovom ……………………………………………… (naslov diplomskega dela).  
 
 
 
 
 
 
 
OCENA DIPLOME (ocena diplomskega dela in opisna ocena v prilogi) ----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
ime člana 1 - zagovor dela         ocena:______ 
--------------------------------------------------------- 
ime člana 2 - zagovor dela         ocena:______ 

 
 
 
 
 
 

SKUPNA OCENA: ___________ 
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VPRAŠANJA IZ ZAGOVORA 
 
 
Mentor 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
član 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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(priloga št. 1) 
 
Univerza v Ljubljani 
TEOLOŠKA FAKULTETA 
Poljanska 4, Ljubljana 
 

PRIJAVA DIPLOMSKEGA/MAGISTRSKEGA DELA 
 
 
Ime in priimek:________________________________ Vpisna številka: __ __ __ __ __ __ _ 
 
Rojen/a_____________19___, v kraju___________________________ 
 
Naslov:____________________________________________________ 
 
Telefon:____________________________ 
 
Program, smer, skupina:______________________________________ 
 
Status v študijskem letu 20___/20___:___________________________ 
 
Naslov diplomskega dela: 
 
_______________________________________________________________ 
 
(Podnaslov):________________________________________________________________ 
 
Mentor:_____________________________, podpis:________________________________ 
 
(Somentor):__________________________, podpis:________________________________ 
 
Datum:_________________, podpis študenta/ke:_____________________________ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Rok za oddajo dela:_____________________________________ 
 
 
Podpis referenta/tke:______________________ 
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(priloga št. 2) 
 
TEOLOŠKA FAKULTETA 
Poljanska 4, Ljubljana 
 

PRIJAVA K ZAGOVORU 
DIPLOMSKEGA/MAGISTRSKEGA DELA 

 
 
 
 
Ime in priimek:________________________________ Vpisna številka: __ __ __ __ __ 
 
Rojen/a_____________19___, v kraju___________________________ 
 
Naslov:____________________________________________________ 
 
Telefon:_____________________________ 
 
E-pošta:_____________________________ 
 
Program, smer:______________________________________ 
 
Status v študijskem letu 20__/20__:______________________________ 
 
Naslov diplomskega/magistrskega dela : 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mentor:_____________________________ 
 
(Somentor):___________________________ 
 

Podpis študenta/tke:_______________________ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Delo oddano dne:___________________ 
 
član:__________________________________________________ 
 
Podpis referenta/tke: _________________ 
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TEOLOŠKA PODROČJA ZA DIPLOMSKI IZPIT 

 
Tvarina izpita izhaja iz diplomske naloge, izpit sam pa je interdisciplinarna sinteza sistematične 
teologije. Naloga mora biti oddana en mesec pred izpitom. Poleg mentorja je izjemoma lahko tudi 
somentor. 
 

ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 
Filozofija  
 
1. Sistem metafizike pri Aristotelu in Tomažu in kritika metafizike v novem veku: Kant, Nietzsche, 

Heidegger 
2. Pojem človeka kot osebe 
3. Utemeljitev klasične etike pri Aristotelu in Tomažu 
4. Problem etike v novem veku; utemeljitev etike in religije: Kant, Taylor, Levinas. Teološka, 

deontološka in hermenevtično-antropološka utemeljitev etike 
5. Problemi dokazovanja Boga: Bog pri Aristotelu in Tomažu, Anzelm, Kantova kritika 
6. Problem teodiceje: Človek in Bog ter problem zla 
7. Kritika religije pri Feuerbachu, Marxu, Freudu 
8. Neosholastična filozofija na Slovenskem 
9. Družbeno-socialna misel na Slovenskem: Krek, SLS, liberalizem in komunizem v svetu in danes na 

Slovenskem 

 
Psihologija in sociologija religije 
 
Psihologija religije 
1. Problem intime v zakonskih in družinskih odnosih 
2. Zasvojenost med mladimi in vpliv družine 
3. Religiozno izkustvo in razvoj posameznika 
4. Družinski odnosi in vpliv na religiozno izkustvo 
5. Specifične teme zakonskih in družinskih konstalacij 

Sociologija religije 
1. Sociološka opredelitev religije 
2. Oblike organiziranih (institucionaliziranih) religij 
3. Sekularizacija religije 
4. Vpliv urbanizacije na religijo 
5. Podobe slovenske vernosti (v evropskih primerjavah) 

 
Sveto pismo  
 
Stara zaveza 
1. Svetopisemska prazgodovina 
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2. Egiptovsko suženjstvo in izhod iz Egipta 
3. Zgodovina in teologija v Samuelovih knjigah 
4. Značilnost hebrejskega preroštva 
5. Literarne vrste in teologija psalmov 

Nova zaveza 
1. Pravičnost in nebeško kraljestvo pri Mt 
2. Primerjava razodevanja Jezusove identitete v Mr in v Jn 
3. Pasijon: kronologija in teološka interpretacija (Mt 24-26; Mr 14-15) 
4. Pavlov nauk o opravičenju v Gal in Rim 
5. Kristusov prihod v Pavlovih pismih in judovska eshatologija 

 
Zgodovina Cerkve 
 
1. Cerkev, božja ustanova, božji in človeški elementi v Cerkvi, sodelovanje, službe in karizme 
2. Bogoslužje, vsakdanje življenje kristjana v antični dobi 
3. Fevdalizacija Cerkve, negativne posledice, prizadevanja za evangelizacijsko Cerkev 
4. Navzočnost krščanstva na slovenskih tleh v prvem tisočletju 
5. Stopnje razvoja cerkvene organizacije od 8. stoletja do danes 
6. Vloga redovništva v vernosti in kulturi slovenskega naroda 
7. Navzočnost protenstantizma na slovenskih tleh in odmev nanj 
8. Značilne poteze Cerkve na Slovenskem v 20. stoletju 

 
Osnovno bogoslovje 
 
1. Krščanstvo in kulture (inkulturacija) s posebnim poudarkom na inkulturaciji v (post)moderni 

družbi 
2. Krščanstvo in ideologija 
3. Krščanstvo v različnih miselnih sistemih skozi čas 
4. Pojem razodetja: njegova zgodovina in model ter pomen simbolne logike za razumevanje 

razodetja 
5. Vloga in pomen verskih povedi v območju filozofske komunikacije in jezika 
6. Model misijonske misli in dejavnosti nekoč in danes 
7. Pregled ekleziologije 19. in 20. stoletja: prvi vatikanski koncil, obdobje med konciloma, obnova po 

koncilu, temeljne misli Dogmatične konstitucije o Cerkvi 
8. Notranje bistvo Cerkve: Cerkev kot zakrament odrešenja, kot Kristusovo skrivnostno telo, kot 

Božje ljudstvo; razmerje med Cerkvijo in Božjim kraljestvom; svetopisemski temelji in mesto teh 
podob v Konstituciji o Cerkvi 

9. Sedanji trenutek in prihodnost ekumenskega gibanja; edinost Cerkve in sodobno ekumensko 
gibanje 
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Patrologija 
 
1. Apostolski očetje in apologeti 
2. Problem pravovernosti in njegovo razreševanje v prvih treh stoletjih 
3. Teološke teme na prvih štirih koncilih 
4. Teologija sv. Avguština 
5. Patristična eksegeza 
6. Metoda sholastične teologije 
7. Teološki pristop prvega in drugega vatikanskega koncila 
8. Teologija vpričo novodobnih duhovnosti 

 
Dogmatična teologija 
 
1. Človekova bivanjska odvisnost od Boga v svetopisemskem sporočilu in teologiji 
2. Greh in milost v zgodovini odrešenja 
3. Vera kot dialog z Bogom, iskanje Boga in človeka 
4. Upanje kot slog krščanskega življenja 
5. Božji Duh in delovanje v ljudeh, svetu in Cerkvi 
6. Vsezveličavna volja Božja in človekova odgovornost 
7. Kristus kot prazakrament in Cerkev kot vesoljni zakrament odrešenja 
8. Evharistija kot vrhunec in središče krščanskega življenja 
9. Velikonočna skrivnost kot vrhunec vsega Kristusovega odrešenjskega delovanja 

 
Moralna teologija 
 
1. Naravna etika, naravni moralni zakon in posebnosti krščanske morale 
2. Vloga vesti v človekovem moralnem delovanju 
3. Greh in spreobrnjenje 
4. Mesto teoloških kreposti vere, upanja in ljubezni v življenju kristjana 
5. Teologija komunikacije 
6. Vrednotenje človekove in človeške spolnosti 
7. Dostojanstvo človeške osebe s posebnim ozirom na aktualna vprašanja v bioetiki 
8. Temeljna izhodišča družbenega nauka Cerkve 
9. Poklicanost vseh k svetosti 

 
Liturgika 
 
1. Osebnostna in občestvena razsežnost bogoslužja 
2. Bogoslužje - dialog med Bogom in človekom 
3. Liturgija Cerkve in ljudske pobožnosti 
4. Cerkvena pesem v službi bogoslužja 
5. Bogoslužno leto 
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6. Liturgična reforma drugega vatikanskega koncila 
7. Duhovna razlaga obredov zakramentov uvajanja 
8. Duhovna razlaga obredov zakramentov ozdravljanja 
9. Duhovna razlaga obredov zakramentov služenja 

 
Pastoralna teologija 
 
1. Kriteriološki, kairološki in prakseološki vidiki v pastoralni teologiji. 
2. Pomen drugega vatikanskega koncila za razvoj pastoralne teologije.  
3. Družbene spremembe (1990) - izziv za pastoralo Cerkve na Slovenskem.  
4. Koncept pastoralne teologije nekdaj in danes – pomen Sklepnega dokumenta Plenarnega zbora 

Cerkve na Slovenskem.  
5. Pastorala kot graditev (koinonija) eklezialnega občestva.  
6. Problem današnje (slovenske) župnije in njene mikro- in makrostrukture.  
7. Pomen življenjskih prehodov za zakramentalno pastoralo.  
8. Kategorialna pastorala in njen odnos do teritorialne pastorale.  
9. Podoba in pomen zakona in družine v novejših cerkvenih dokumentih.  
10. Mediji v službi humanizacije in evangelizacije človeka.  

 
Cerkveno pravo 
 
1. Cerkvenopravni viri prvega tisočletja 
2. Zakonik cerkvenega prava iz leta 1917 in 1983 
3. Učiteljska služba Cerkve 
4. Vrhovna oblast v Cerkvi 
5. Položaj krajevnih škofov in delnih Cerkva 
6. Župnija v določilih ZCP 
7. Razdelitev zakonskih zadržkov in zakonski zadržki posamič 
8. Zakonska privolitev 
9. Kanonična oblika v zakonskem pravu 
10. Moderna ustava in pojem države 

 
Oznanjevalna teologija 
 
1. Kognitivne in emocionalne značilnosti razvojne psihologije v psihologiji učenja in poučevanja 
2. Vzgojne metode 
3. Motivacija za izobraževanje odraslih in andragoški ciklus 
4. Stopnja znanja in didaktična aplikacija Gardnerjeve teorije o več inteligentnostih 
5. Modeli verskega in etičnega poučevanja glede na Cerkvene, mednarodne in državne dokumente 
6. Cilji, vsebine in metode religijskega in etičnega pouka 
7. Kateheza odraslih kot del evangelizacijskega in oznanjevalnega poslanstva Cerkve 
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8. Področja izobraževanja in izpopolnjevanja nosilcev katehetskega procesa 
9. Dejavniki in razsežnosti homiletičnega oznanjevanja 

 
DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 
Obvezna skupina 
 
1. (Pedagogika) Religijska socializacija 
2. (Andragogika) Religijsko-etično izobraževanje odraslih 
3. (Psihologija za učitelje) Psihologija učenja in poučevanja 
4. (Psihologija za učitelje) Temeljno zaupanje, dialoškost in motivacija v vzgojno-izobraževalnem 

procesu 
5. (Splošna didaktika) Celostna, kurikularna in ekstencialno-komunikativna didaktika 
6. (Splošna didaktika) Cilji, vsebinski poudarki in učne metode slovenskih in evropskih šolskih 

sistemov 
7. (Posebna didaktika) Cilji, postopki in sredstva didaktike religijskega pouka 
8. (Posebna didaktika) Avtonomizacija vrednot in etičnih norm v vzgojno-izobraževalnem procesu 

 
Osnovno bogoslovje 
 
1. Pojmovanje razodetja v Dogmatični konstituciji o Božjem razodetju 
2. Posredovanje Božjega razodetja po Dogmatični konstituciji o Božjem razodetju 
3. Kaj pravi o Svetem pismu Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju 
4. Doktrinarni in zgodovinski model razodetja ter odnos med razodetjem in simbolnim 
5. Doživljajski, dialektični in novozavestni model razodetja ter odnos med razodetjem in simbolnim 
6. Drugi vatikanski koncil - koncil o Cerkvi (koncili v splošnem: 2. vatikanski koncil; gl. splošni uvod 

v koncilske odloke, 11-18; 21-45) 
7. Dogmatična konstitucija o Cerkvi Lumen gentium; predstavitev po poglavjih; besedilo in razlaga 

(pr. t. 109-204) 
8. Ustanovitev Cerkve, njeno bistvo in znaki (gl. skripta Cerkev - skrivnost občestva, 11-18; 35-84) 
9. Službe in naloge v Cerkvi: skupno duhovništvo, hierarhična ureditev, papeška služba (pr. t. 85-108) 

 
Sveto pismo 
 
1. Svetopisemska prazgodovina (1 Mz 1-11) 
2. Izhod iz Egipta (2 Mz 1-15) 
3. Preroki (Izaija, Ozej, Ezekiel in Daniel na splošno) 
4. Job, Ps 73 in literarne vrste psalmov 
5. Prazgodovina evangelijev 
6. Nebeško kraljestvo (Mt 5-7; Lk 6, 10-49) 
7. Jezusovo trpljenje (Mt 26-27 in vzporedna mesta) 



 
 
 

SEZNAM PREDAVANJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 
 

88 

8. Pavlov nauk o opravičenju v Pismu Rimljanom 

 
Moralna teologija 
 
1. Naravna etika in posebnosti krščanske moralke 
2. Vloga vesti v človekovem moralnem življenju 
3. Teološke kreposti vere, upanja in ljubezni v življenju kristjana 
4. Dostojanstvo človekove osebe in skrb za njeno integriteto s posebnim ozirom na današnja 

vprašanja (bioetika, manipulacija, vrednotenje spolnosti, človekove pravice) 
5. Temeljna izhodišča krščanskega socialnega nauka v najnovejših dokumentih cerkvenega učiteljstva 
6. Poklicanost vseh k svetosti 

 
Sistematična teologija 
 
1. Človekova bivanjska odvisnost od Boga in bogopodobnost v bibličnem sporočilu in teologiji 
2. Greh in milost v zgodovini odrešenja 
3. Eshatološka razsežnost človekovega bivanja 
4. Jezus Kristus, razodetje Boga in človeka 
5. Božji Duh in delovanje v Cerkvi, svetu in ljudeh 
6. Sveta Trojica - Bog razodetja in krščanskega verovanja 
7. Velikonočna skrivnost kot vrhunec vsega Kristusovega odrešenjskega delovanja 
8. Zakramentalna razsežnost človekovega verovanja (zakramenti na splošno) 
9. Evharistija kot vrhunec in središče krščanskega življenja 

 
Zahteva se pregledno znanje snovi, ki je bila podana v za dvopredmetni študij prilagojenem 

programu. 
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KOLEDAR PREDAVANJ 
 
 
 

SEPTEMBER 2013 
 
1. Nedelja 
2. P izpiti, vpisovanje ___________________  
3. T izpiti, vpisovanje KŠZ _______________  
4. S izpiti, vpisovanje ____________________  
5. Č izpiti, vpisovanje ___________________  
6. P izpiti, vpisovanje ___________________  
7. S _________________________________  
8. Nedelja 
9. P izpiti, vpisovanje ___________________  
10. T izpiti, vpisovanje  ___________________  
11. S izpiti, vpisovanje  ___________________  
12. Č izpiti, vpisovanje  ___________________  
13. P izpiti, vpisovanje  ___________________  
14. S _________________________________  
15. Nedelja 
16. P izpiti, vpisovanje KZD _______________  
17. T izpiti, vpisovanje ___________________  
18. S izpiti, vpisovanje ____________________  
19. Č izpiti, vpisovanje ___________________  
20. P izpiti, vpisovanje ___________________  
21. S _________________________________  
22. Nedelja 
23. P vpisovanje ________________________  
24. T vpisovanje ________________________  
25. S vpisovanje KŠZ ____________________  
26. Č vpisovanje ________________________  
27. P vpisovanje1 SENAT  ________________  
28. S _________________________________  
29. Nedelja 
30. P _________________________________  
 
LEGENDA 
SENAT  - seja Senata 
UO  - seja Upravnega odbora 
KŠZ  - seja Komisije za študijske zadeve 
KZD  - seja Komisije za znanstveno-

raziskovalno dejavnost in doktorski 
študij 

 

1 Študijski dan profesorjev. 

 
OKTOBER 2013 

 
1. T predavanja ________________________  
2. S predavanja ________________________  
3. Č predavanja ________________________  
4. P predavanja ________________________  
5. S _________________________________  
6. Nedelja 
7. P predavanja ________________________  
8. T predavanja2 _______________________  
9. S predavanja3 ________________________  
10. Č predavanja ________________________  
11. P predavanja ________________________  
12. S _________________________________  
13. Nedelja 
14. P predavanja ________________________  
15. T predavanja ________________________  
16. S predavanja ________________________  
17. Č predavanja ________________________  
18. P predavanja ________________________  
19. S _________________________________  
20. Nedelja  
21. P predavanja KZD, UO ________________  
22. T predavanja KŠZ ____________________  
23. S predavanja ________________________  
24. Č predavanja ________________________  
25. P predavanja ________________________  
26. S  _________________________________  
27. Nedelja  
28. P predavanja ________________________  
29. T predavanja ________________________  
30. S predavanja ________________________  
31. Č Dan reformacije - d. p. d. ___________  
 
 
 

2 Ob 1830 v ljubljanski stolnici sv. maša v čast Svetemu 
Duhu ob začetku študijskega leta. 
3 Ob 1800 v mariborski stolnici sv. maša v čast Svetemu 
Duhu ob začetku študijskega leta. 
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NOVEMBER 2013 
 
1. P Dan spomina na mrtve - Vsi sveti d. p.  

2. S _________________________________  

3. Nedelja 

4. P predavanja SENAT _________________  

5. T predavanja ________________________  

6. S predavanja ________________________  

7. Č predavanja4 _______________________  

8. P predavanja ________________________  

9. S _________________________________  

10. Nedelja 

11. P predavanja ________________________  

12. T predavanja ________________________  

13. S predavanja ________________________  

14. Č predavanja ________________________  

15. P predavanja ________________________  

16. S _________________________________  

17. Nedelja 

18. P predavanja ________________________  

19. T predavanja ________________________  

20. S predavanja ________________________  

21. Č predavanja ________________________  

22. P predavanja ________________________  

23. S _________________________________  

24. Nedelja 

25. P predavanja KZD ___________________  

26. T predavanja KŠZ ____________________  

27. S predavanja ________________________  

28. Č predavanja ________________________  

29. P predavanja ________________________  

30. S  ________________________________  
 
 

4 Kapela TEOF; ob 1155 sv. maša za pokojne predavatelje, 
uslužbence in študente. 

 
 

DECEMBER 2013 
 

1. Nedelja 

2. P predavanja SENAT (Teden Univerze) _____  

3. T predavanja ________________________________   

4. S predavanja ________________________  

5. Č predavanja ________________________  

6. P predavanja ________________________  

7. S _________________________________  

8. N Brezmadežno spočetje Device Marije 

9. P predavanja ________________________  

10. T predavanja ________________________  

11. S predavanja ________________________  

12. Č predavanja ________________________  

13. P predavanja ________________________  

14. S _________________________________  

15. Nedelja  

16. P predavanja KZD, UO ________________  

17. T predavanja KŠZ ____________________  

18. S predavanja ________________________  

19. Č predavanja ________________________  

20. P predavanja ________________________  

21. S _________________________________  

22. Nedelja  

23. P ni predavanj _______________________  

24. T dekanov dan - ni predavanj __________  

25. S Božič - d. p. d. ____________________  

26. Č Dan samostojnosti - d. p. ni predavanj __  

27. P ni predavanj _______________________  

28. S _________________________________  

29. Nedelja 

30. P ni predavanj _______________________  

31. T ni predavanj _______________________  
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JANUAR 2014 
 

1. S Novo leto - d. p.  __________________  

2. Č predavanja ________________________  

3. P predavanja ________________________  

4. S _________________________________  

5. Nedelja 

6. P predavanja SENAT _________________  

7. T predavanja ________________________  

8. S predavanja ________________________  

9. Č predavanja ________________________  

10. P predavanja ________________________  

11. S _________________________________  

12. Nedelja 

13. P predavanja ________________________  

14. T predavanja ________________________  

15. S predavanja ________________________  

16. Č predavanja ________________________  

17. P predavanja ________________________  

18. S _________________________________  

19. Nedelja 

20. P izpiti ____________________________  

21. T izpit KŠZ _________________________  

22. S izpiti _____________________________  

23. Č izpiti ____________________________  

24. P izpiti ____________________________  

25. S _________________________________  

26. Nedelja 

27. P izpiti ____________________________  

28. T izpiti ____________________________  

29. S izpiti _____________________________  

30. Č izpiti ____________________________  

31. P izpiti ____________________________  

 
 
 

 
 

FEBRUAR 2014 
 

1. S _________________________________  

2. Nedelja 

3. P izpiti _____________________________  

4. T izpiti _____________________________  

5. S izpiti _____________________________  

6. Č izpiti _____________________________  

7. P izpiti _____________________________  

8. S Prešernov dan - d. p. ________________  

9. Nedelja 

10. P zimske počitnice, izpiti KZD __________  

11. T zimske počitnice, izpiti _______________  

12. S zimske počitnice, izpiti _______________  

13. Č zimske počitnice, izpiti5 SENAT _______  

14. P zimske počitnice, izpiti _______________  

15. S _________________________________  

16. Nedelja 

17. P predavanja ________________________  

18. T predavanja ________________________  

19. S predavanja ________________________  

20. Č predavanja ________________________  

21. P predavanja ________________________  

22. S _________________________________  

23. Nedelja 

24. P predavanja UO _____________________  

25. T predavanja KŠZ ____________________  

26. S predavanja ________________________  

27. Č predavanja ________________________  

28. P predavanja ________________________  

 
 
 
 
 

5 Študijski dan profesorjev, začetek poletnega semestra. 
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MAREC 2014 
 

1. S _________________________________  

2. Nedelja 

3. P Tomaževa proslava6- ni predavanj _____  

4. T predavanja ________________________  

5. S predavanja ________________________  

6. Č predavanja ________________________  

7. P predavanja ________________________  

8. S _________________________________  

9. Nedelja 

10. P predavanja ________________________  

11. T predavanja ________________________  

12. S predavanja ________________________  

13. Č predavanja ________________________  

14. P predavanja ________________________  

15. S  ________________________________  

16. Nedelja  

17. P predavanja ________________________  

18. T predavanja ________________________  

19. S predavanja ________________________  

20. Č predavanja ________________________  

21. P predavanja ________________________  

22. S _________________________________  

23. Nedelja 

24. P predavanja KZD ___________________  

25. T predavanja KŠZ ____________________  

26. S predavanja ________________________  
27. Č predavanja ________________________  

28. P predavanja ________________________  

29. S _________________________________  
30. Nedelja  

31. P predavanja ________________________  

 

6 Proslava fakultetnega zavetnika sv. Tomaža Akvinskega. 

 
 

APRIL 2014 
 

1. T predavanja ________________________  

2. S predavanja ________________________  

3. Č predavanja ________________________  
4. P predavanja ___________________________  

5. S  _________________________________  

6. Nedelja  

7. P predavanja SENAT__________________  

8. T predavanja ________________________  

9. S predavanja ________________________  

10. Č predavanja ________________________  

11. P predavanja ________________________  

12. S  _________________________________  

13. Nedelja  

14. P predavanja KZD, UO ________________  

15. T predavanja KŠZ ____________________  

16. S predavanja ________________________  

17. Č Veliki četrtek - ni predavanj __________  

18. P Veliki petek - ni predavanj ___________  

19. S _________________________________  

20. Nedelja Velika noč 

21. P Velikon. pon. - d. p. d. 

22. T predavanja ________________________  

23. S predavanja ________________________  

24. Č predavanja ________________________  

25. P predavanja ________________________  

26. S _________________________________  

27. Nedelja Dan upora - d. p. 

28. P predavanja ________________________  

29. T predavanja ________________________  

30. S predavanja ________________________  
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MAJ 2014 
 

1. Č Praznik dela - d. p.  ________________  

2. P - d. p. ___________________________  

3. S _________________________________  

4. Nedelja  

5. P predavanja SENAT _________________  

6. T predavanja ________________________  

7. S predavanja ________________________  

8. Č predavanja ________________________  

9. P predavanja ________________________  

10. S _________________________________  

11. Nedelja 

12. P predavanja ________________________  

13. T predavanja ________________________  

14. S predavanja ________________________  

15. Č predavanja ________________________  

16. P predavanja ________________________  

17. S _________________________________  

18. Nedelja  

19. P predavanja ________________________  

20. T predavanja ________________________  

21. S predavanja ________________________  

22. Č predavanja ________________________  

23. P predavanja ________________________  

24. S _________________________________  

25. Nedelja  

26. P predavanja KZD, UO _______________  

27. T predavanja KŠZ ____________________  

28. S predavanja ________________________  

29. Č predavanja ________________________  

30. P predavanja ________________________  

31. S  ________________________________  

 
 
 

 
 

JUNIJ 2014 
 

1. Nedelja 

2. P predavanja7 SENAT _________________  

3. T predavanja ________________________  

4. S predavanja ________________________  

5. Č predavanja ________________________  

6. P predavanja ________________________  

7. S _________________________________  

8. Nedelja Binkošti 

9. P izpiti KZD ________________________  

10. T izpiti KŠZ_________________________  

11. S izpiti _____________________________  

12. Č izpiti _____________________________  

13. P izpiti _____________________________  

14. S  _________________________________  

15. Nedelja 

16. P izpiti SENAT, srečanje s SŠK __________  

17. T izpiti _____________________________  

18. S izpiti _____________________________  

19. Č Sv. Rešnje Telo in Kri - ni izpitov ______  

20. P izpiti _____________________________  

21. S _________________________________  

22. Nedelja  

23. P izpiti _____________________________  

24. T izpiti _____________________________  

25. S Dan državnosti - d. p. _______________  

26. Č izpiti _____________________________  

27. P izpiti  ____________________________  

28. S _________________________________  

29. Nedelja Sv. Peter in Pavel 

30. P izpiti _____________________________  

 
 

7 Akademski zbor. 
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JULIJ 2014 
 
1. T izpiti ____________________________  

2. S izpiti _____________________________  

3. Č izpiti ____________________________  

4. P izpiti ____________________________  

5. S _________________________________  

6. Nedelja 

7. P _________________________________  

8. T _________________________________  

9. S _________________________________  

10. Č _________________________________  

11. P _________________________________  

12. S _________________________________  

13. Nedelja 

14. P _________________________________  

15. T _________________________________  

16. S _________________________________  

17. Č _________________________________  

18. P _________________________________  

19. S _________________________________  

20. Nedelja 

21. P _________________________________  

22. T _________________________________  

23. S _________________________________  

24. Č _________________________________  

25. P _________________________________  

26. S _________________________________  

27. Nedelja 

28. P  ________________________________  

29. T  ________________________________  

30. S  ________________________________  

31. Č _________________________________  

 
 
 

 
 

AVGUST 2014 
 
1. P  _________________________________  

2. S  _________________________________  

3. Nedelja 

4. P  _________________________________  

5. T  ________________________________  

6. S _________________________________  

7. Č _________________________________  

8. P _________________________________  

9. S  _________________________________  

10. Nedelja  

11. P vpisovanje ________________________  

12. T vpisovanje ________________________  

13. S vpisovanje _________________________  

14. Č vpisovanje ________________________  

15. P Marijino vnebovzetje d. p. d. _________  

16. S _________________________________  

17. Nedelja 

18. P _________________________________  

19. T _________________________________  

20. S _________________________________  

21. Č _________________________________  

22. P _________________________________  

23. S _________________________________  

24. Nedelja 

25. P izpiti, vpisovanje ____________________  

26. T izpiti, vpisovanje ____________________  

27. S izpiti, vpisovanje ____________________  

28. Č izpiti, vpisovanje ____________________  

29. P izpiti, vpisovanje ____________________  

30. S _________________________________  

31. Nedelja 
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SEPTEMBER 2014 
 
1. P izpiti, vpisovanje ___________________  

2. T izpiti, vpisovanje KŠZ _______________  

3. S izpiti, vpisovanje ____________________  

4. Č izpiti, vpisovanje ___________________  

5. P izpiti, vpisovanje ___________________  

6. S _________________________________  

7. Nedelja 

8. P izpiti, vpisovanje ___________________  

9. T izpiti, vpisovanje ___________________  

10. S izpiti, vpisovanje ____________________  

11. Č izpiti, vpisovanje ___________________  

12. P izpiti, vpisovanje ___________________  

13. S _________________________________  

14. Nedelja 

15. P izpiti, vpisovanje ___________________  

16. T izpiti, vpisovanje ___________________  

17. S izpiti, vpisovanje ____________________  

18. Č izpiti, vpisovanje ___________________  

19. P izpiti, vpisovanje ___________________  

20. S _________________________________  

21. Nedelja 

22. P vpisovanje KZD ___________________  

23. T vpisovanje KŠZ ____________________  

24. S vpisovanje ________________________  

25. Č vpisovanje ________________________  

26. P vpisovanje ________________________  

27. S _________________________________  

28. Nedelja 

29. P vpisovanje ________________________  

30. T vpisovanje8 SENAT 

 
 

8 Študijski dan profesorjev. 

 
 

OKTOBER 2014 
 
1. S predavanja ________________________  
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KRATEK ZGODOVINSKI ORIS ŠTUDIJA TEOLOGIJE NA 

SLOVENSKEM 
 
 

Začetek teološkega študija na Slovenskem je povezan s pokristjanjevanjem našega naroda in 
karolinško renesanso, v 11. in 12. stoletju mu določnejšo obliko dajo samostanske šole v povezavi s 
pomembnimi evropskimi izobraževalnimi središči. V skladu s tridentinskimi odloki deluje 1589 
teološka šola v Gornjem gradu, kjer se 16 teologov izobražuje pod vodstvom šestih duhovnikov; s 
tem se začenja javno visoko šolstvo na Slovenskem. Leta 1619 jezuiti na svoji gimnaziji v Ljubljani 
uvedejo predavanje kazuistike (moralne teologije), s katerimi so povezane javne disputacije o teoloških 
tezah. Od leta 1708 so ohranjene tiskane teze za slovenske šolske disputacije in obrambe. Po 
tridentinskih odlokih vodijo interne teološke šole tudi posamezni redovi: cistercijani, kartuzijani, 
minoriti, frančiškani, kapucini. Ko je bil 1773 jezuitski red ukinjen, se je pouk teologije prenesel v 
semenišče.  

Pod jožefinizmom 1783-1791 preneha študij teologije v semenišču in redovnih šolah; bogoslovci 
se šolajo v "generalnem semenišču" v Gradcu. Francozi v času Ilirskih provinc (1809-1813) v Ljubljani 
uvedejo Centralne šole, ki postanejo z letom 1811 akademija - univerza s pravico podeljevanja 
akademskih naslovov. V njej deluje teološka fakulteta s štiriletnim študijem. Prvi rektor univerze je bil 
Jožef Balant, kasnejši goriški nadškof. Po odhodu Francozov avstrijska oblast obnovi teološki študij 
na liceju, 1851 pa pod škofom Wolfom prevzame ureditev tega študija škofija. 

Leta 1859 Slomšek prenese sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor, kjer isto leto 
vzpostavi bogoslovno šolo. Tam začne 1898 izhajati prva slovenska teološka revija Voditelj v bogoslovnih 
vedah. Šola je redno delovala do druge svetovne vojne. 

V Ljubljani je bila 1919 ponovno ustanovljena Univerza s teološko, pravno, filozofsko, tehniško in 
medicinsko fakulteto. Teološka fakulteta (TEOF) je dobila prostore v nekdanjem Alojzijevišču. Od 
1949 ni več delovala v sklopu Univerze, 31. junija 1952 jo je tedanja oblast izključila iz Univerze. 
Jeseni 1972 so Alojzijevišču dogradili prizidek, kjer so zdaj predavanja. Leta 1968 je začel v Mariboru 
delovati oddelek TEOF s tremi zadnjimi letniki in se od 1993 postopno razširil na celoten teološki 
študij. Maja 1991 je TEOF znova dobila status državne ustanove in bila 18. novembra 1992 ponovno 
vključena v Univerzo. V akad. letu 1993/94 je stekel dvopredmetni študij, v Ljubljani v povezavi s 
Filozofsko, v Mariboru pa s Pedagoško fakulteto. Od 1997 v Mariboru potekajo predavanja v novi 
škofijski stavbi Andreanum. TEOF od 1921 - z večletnim presledkom po drugi svetovni vojni – izdaja 
revijo Bogoslovni vestnik. 
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