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Spoštovani predsednik republike, spoštovani prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, 
spoštovani nadškof, dekan fakultete, kolegice in kolegi, študentke in študenti, cenjeni visoki 
gostje, 

Še nekaj dni nas loči do pomembnega jubileja Univerze v Ljubljani, prve slovenske univerze. 
Teološka fakulteta je ustanovna članica univerze, torej skupaj praznujemo 100-letnico našega 
delovanja. Pogosto omenjam, da letos obeležujemo tudi 400 let visokošolskega izobraževanja 
na Slovenskem, kot vemo, so jezuiti začeli s prvimi predavanji davnega leta 1619.  

Ideja o slovenski univerzi se je leta 1848 pojavila kot del slovenskega narodnega programa in 
bila takoj označena za nerealno. Dobrih petdeset let kasneje so o slovenski univerzi razpravljali 
poslanci državnega zbora na Dunaju. »Čez sto let pridite spet s takim nujnim predlogom,« je s 
predlogom o slovenski univerzi opravil poslanec dr. Josef Pommer. Slovencem ni bilo treba 
čakati sto let. Aleksander Karađorđević, je 23. julija 1919 podpisal Zakon o Univerzi Kraljestva 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. Prvo predavanje je bilo v sredo, 3. decembra 1919. 
Ta dan zato velja za rojstni dan Univerze v Ljubljani.  

Začetki so bili skromni. Univerze je imela pet ustanovnih članic – Filozofsko, Medicinsko, 
Pravno, Tehniško in Teološko fakulteto. Rektor dr. Matija Slavič je ob praznovanju 20-letnice 
zapisal: »Naša univerza je zrastla iz tal po mnogih borbah, trudih, znojih in žrtvah. Takoj po 
ustanovitvi bi jo lahko zadušile že začetne težave. Univerza je bila namreč ustanovljena pod 
milim nebom. ...« V nadaljevanju omenja prostorske težave univerze, kar je gotovo aktualen 
problem tudi danes. 

Zakaj navajam ta zgodovinska dejstva? Gre za inštitucijo, torej univerzo, ki je v takšni ali 
drugačni obliki preživela stoletja, ne glede na aktualna politična dogajanja in ureditve. Danes 
je Univerza v Ljubljani celovita univerz, ki nudi študij na praktično vseh področjih znanosti in 
umetnosti. Šteje 23 fakultet in 3 umetniške akademije, že zdavnaj je prerasla nacionalne okvirje 
in postala mednarodno prepoznavna institucija. 

Teološka fakulteta je pomembna članica Univerze v Ljubljani, je pomemben del naše 
zgodovine. Ob tej priložnosti se Fakulteti iskreno zahvaljujem za njeno pomembno vlogo pri 
ustanavljanju in pri razvoju naše univerze. Dovolite mi, da fakulteti ter vsem njenim 
sodelavcem in študentom zaželim uspešno delo tudi v naslednjem stoletju. 


